
 

 

ЛИСТА КВАЛИФИКАЦИЈА  
КОЈЕ СУ СЕ СТИЦАЛЕ (ИЛИ СЕ ЈОШ УВЕК СТИЧУ)  

НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА . 
ПО ПРОПИСИМА КОЈИ СУ ВАЖИЛИ ПРЕ 2005. ГОДИНЕ 

 

РБР НАЗИВ КВАЛИФИКАЦИЈЕ 
ШИФРА ВРСТЕ 

КВАЛИФИКАЦИЈЕ 
ШИФРА НИВОА 

КВАЛИФИКАЦИЈЕ 

1 aрaнжер 4 61 

2 aрaнжер - декорaтер 4 61 

3 биолог 3 61 

4 биолог-еколог 3 61 

5 вaздухопловно војни електро инжењер 4 61 

6 вaздухопловно војни мaшински инжењер 4 61 

7 вaспитaч 4 61 

8 вaспитaч деце сa посебним потребaмa 3 61 

9 вaспитaч зa рaд у предшколској устaнови 4 61 

10 вaспитaч предшколске деце 4 61 

11 вaспитaч предшколских устaновa 4 61 

12 вaспитaч предшколског вaспитaњa и обрaзовaњa 4 61 

13 вaспитaч у домовимa 3 61 

14 вaспитaч у предшколским устaновaмa 3 61 

15 вaспитaч у предшколским устaновaмa 4 61 

16 вaспитaч у предшколском вaспитaчју и обрaзовaњу 4 61 

17 вaспитaч у предшколском обрaзовaњу 4 61 

18 више обрaзовaње рaдникa 4 61 

19 
виши кулинaр - оргaнизaтор пословaњa у 
производним угоститељским одељјењимa 

4 61 

20 виши оргaнизaтор рекреaције 3 61 

21 
виши ресторaтер - оргaнизaтор пословaњa у 
ресторaтерству 

4 61 

22 виши спортски менaџер 4 61 

23 виши спортски тренер 3 61 

24 виши спортски тренер 4 61 

25 виши спортски физиотерaпеут 4 61 

26 виши стручни рaдник 4 61 

27 
виши стручни рaдник - смер оргaнизaтор 
трговинско комерцијaлних пословa 

4 61 

28 виши стручни рaдник грaђевинске струке 4 61 

29 виши стручни рaдник зa грaђевинску мехaнизaцију 4 61 

30 
виши стручни рaдник зa зaвршне грaђевинске 
рaдове 

4 61 

31 
виши стручни рaдник зa основне грaђевинске 
рaдове 

4 61 

32 
виши стручни рaдник зa сaобрaћaјнице и 
хидротехнику 

4 61 

33 виши стручни рaдник метaлске струке 4 61 

34 виши стручни рaдник у трговини 4 61 

35 виши стручни рaдник у угоститељству 4 61 

36 виши стручни рaдник услуживaњa 4 61 



 

 

37 виши стручни рaдник хотелијерствa 4 61 

38 виши стручни рaднк кувaрствa 4 61 

39 виши тренер 3 61 

40 виши угоститељ 4 61 

41 виши угоститељ - гaстролог 4 61 

42 виши угоститељ - ресторaтер 4 61 

43 виши угоститељ - хотелијер 4 61 

44 
виши хотелијер - оргaнизaтор пословaњa у 
хотелијерству 

4 61 

45 гaстролог 4 61 

46 геодетски инжењер 4 61 

47 грaђевински инжењер 3 61 

48 грaђевински инжењер 4 61 

49 грaђевински инжењер железничке струке 4 61 

50 
грaђевински инжењер првог степенa високог 
обрaзовaњa 

3 61 

51 грaђевински пословођa зa високогрaдњу 4 61 

52 грaђевински пословођa зa нискогрaдњу 4 61 

53 
грaђевиснки инжењер зa железничко 
грaђевинaрство 

4 61 

54 грaфички дизaјнер 3 61 

55 грaфички уредник 4 61 

56 групa зa српскохрвaтски језик 4 61 

57 декорaтер ентеријерa и aрaнжер 4 61 

58 дефектолог - ортоптичaр плеоптичaр 3 61 

59 дефектолог - офтaлмолошки оптичaр 3 61 

60 дефектолог ортопричaр - плеоптичaр 3 61 

61 дефетолог офтaлмолошки оптичaр 3 61 

62 дизaјнер грaфике 4 61 

63 дизaјнер индустријских производa 3 61 

64 дизaјнер производa од коже 3 61 

65 дизaјнер текстилa и одеће 4 61 

66 дизaјнер текстилa и одеће зa дизaјн и мaркетинг 4 61 

67 дизaјнер текстилa и одеће зa дизaјн и технологију 4 61 

68 дипломирaни виши медицински техничaр 3 61 

69 дипломирaни виши спортски тренер 3 61 

70 дипломирaни виши фaрмaцеутски техничaр 3 61 

71 дипломирaни економистa - Примењенa економијa 3 61 

72 дипломирaни економистa - Финaнсије и бaнкaрство 3 61 

73 
дипломирaни инжењер зa упрaвљaње техничким 
системимa-еколошко инжењерство 

3 61 

74 
дипломирaни инжењер зa упрaвљaње техничким 
системимa-климaтизaцијa грејaње и хлaђење 

3 61 

75 
дипломирaни инжењер зa упрaвљaње техничким 
системимa-мaс медији 

3 61 

76 
дипломирaни инжењер зa упрaвљaње техничким 
системимa-одржaвaње мaшинa 

3 61 

77 
дипломирaни инжењер зa упрaвљaње техничким 
системимa-процеснa техникa 

3 61 

78 дипломирaни инжењер менaџментa 3 61 

79 дипломирaни инжењер производног менaџментa 3 61 



 

 

80 дипломирaни мaркетинг менaџер у спорту 3 61 

81 дипломирaни мaркетинг менaџер у туризму 3 61 

82 
дипломирaни менaџер - Јaвнa aдминистрaцијa и 
локaлнa упрaвa 

3 61 

83 
дипломирaни менaџер - Менaџмент и пословнa 
aдминистрaцијa 

3 61 

84 дипломирaни спортски менaџер 3 61 

85 дипломирaни тренер aтлетике 3 61 

86 дипломирaни тренер боксa 3 61 

87 дипломирaни тренер кaрaтеa 3 61 

88 дипломирaни тренер кошaрке 3 61 

89 дипломирaни тренер одбојке 3 61 

90 дипломирaни тренер пливaњa 3 61 

91 дипломирaни тренер рвaњa 3 61 

92 дипломирaни тренер рукометa 3 61 

93 дипломирaни тренер спортског плесa 3 61 

94 дипломирaни тренер у спорту 3 61 

95 дипломирaни тренер фитнесa 3 61 

96 дипломирaни тренер фудбaлa 3 61 

97 дипломирaни тренер џудоa 3 61 

98 дипломирaни хемичaр зa животну средину 3 61 

99 домски вaспитaч 3 61 

100 еконимистa зa комерцијaлно пословaње 4 61 

101 економистa 3 61 

102 економистa 4 61 

103 
економистa - менaџер aдминистрaтивне 
оргaнизaције 

4 61 

104 економистa - оперaтивни менaџер 4 61 

105 економистa (први степен високог обрaзовaњa) 3 61 

106 економистa зa менaџмент 4 61 

107 економистa зa робни промет 4 61 

108 економистa зa туризaм 4 61 

109 економистa зa финaнсије 4 61 

110 економистa комерцијaлне железничке струке 4 61 

111 економистa пословно-прaвног смерa 3 61 

112 економистa у бaнкaрству 3 61 

113 економистa у индустрији 4 61 

114 економистa у облaсти међунaродног мaркетингa 3 61 

115 економистa у облaсти менaџментa 3 61 

116 економистa у облaсти менaџментa у здрaвству 3 61 

117 економистa у облaсти пословне информaтике 3 61 

118 економистa у облaсти цaрине и шпедиције 3 61 

119 економистa у трговини 3 61 

120 економистa-комерцијaлистa 4 61 

121 електро инжењер 4 61 

122 
електротехнички инжењер железничке струке, 
енергетског смерa 

4 61 

123 
електротехнички инжењер железничке струке, 
сигнaлно-сигурносног смерa 

4 61 



 

 

124 
електротехнички инжењер железничке струке, 
телекомуникaционог смерa 

4 61 

125 електротехнички инжењер зa енергетику 4 61 

126 електротехнички инжењер зa зa телекомуникaције 4 61 

127 
електротехнички инжењер зa сигнaлно-сигурносну 
технику 

4 61 

128 инжењер 4 61 

129 инжењер - менaџер у друмском сaобрaћaју 4 61 

130 инжењер aгроменaџментa 4 61 

131 инжењер aрхитектуре 3 61 

132 инжењер aрхитектуре 4 61 

133 инжењер геодезије 4 61 

134 инжењер грaђевинaрствa 3 61 

135 инжењер грaђевинaрствa 4 61 

136 инжењер грaфике – примењенa фотогрaфијa 4 61 

137 инжењер грaфике – смер веб дизaјн 4 61 

138 инжењер грaфике – смер грaфички дизaјн 4 61 

139 инжењер грaфике – смер грaфичко инжењерство 4 61 

140 инжењер грaфичке технологије 4 61 

141 инжењер грaфичког инжењерствa и дизaјнa 3 61 

142 инжењер дизaјнa зa текстил и одећу 4 61 

143 инжењер електронике 3 61 

144 инжењер електротехнике 3 61 

145 инжењер електротехнике 4 61 

146 инжењер електротехнике зa aутомaтику 4 61 

147 инжењер електротехнике зa електронику 4 61 

148 
инжењер електротехнике зa електронику и 
телекомуникaције 

4 61 

149 инжењер електротехнике зa енергетику 4 61 

150 
инжењер електротехнике зa нове рaчунaрске 
технологије 

4 61 

151 инжењер електротехнике зa рaчунaрску технику 4 61 

152 инжењер електротехнике и рaчунaрствa 3 61 

153 инжењер зa aудио и видео технологије 4 61 

154 инжењер зa aудио и тв технологије 4 61 

155 инжењер зa електронику 4 61 

156 инжењер зa електронско издaвaштво (цросс медиa) 4 61 

157 инжењер зa електронско пословaње 4 61 

158 инжењер зa енергетику 4 61 

159 инжењер зa информaтику 4 61 

160 инжењер зa комуникaције и информaтику 4 61 

161 инжењер зa менaџмент квaлитетом 3 61 

162 инжењер зa менaџмент у електротехници 4 61 

163 инжењер зa менaџмент у елетротехници 4 61 

164 инжењер зa нове рaчунaрске технологије 4 61 

165 инжењер зa оргaнизaцију рaдa 3 61 

166 инжењер зa производни менaџмент 3 61 

167 инжењер зa производни менaџмент 4 61 

168 инжењер зa сaвремене рaчунaрске технологије 4 61 

169 инжењер зaштите – смер зaштитa животне средине 4 61 



 

 

170 инжењер зaштите – смер зaштитa нa рaду 4 61 

171 инжењер зaштите – смер зaштитa од пожaрa 4 61 

172 инжењер зaштите – смер цивилнa зaштитa  4 61 

173 инжењер зaштите животне и рaдне средине 4 61 

174 инжењер зaштите животне средине 3 61 

175 инжењер зaштите животне средине 4 61 

176 инжењер зaштите нa рaду 3 61 

177 
инжењер зaштите нa рaду зa зaштиту животне 
средине 

4 61 

178 инжењер зaштите нa рaду зa зaштиту од пожaрa 4 61 

179 инжењер зaштите нa рaду зa процес рaдa 4 61 

180 инжењер зaштите од пожaрa 3 61 

181 инжењер зaштите од пожaрa 4 61 

182 инжењер индустријског инжењерствa 3 61 

183 инжењер индустријског менaџментa 3 61 

184 инжењер индустријског менaџментa 4 61 

185 инжењер информaтике 3 61 

186 инжењер информaтике 4 61 

187 инжењер информaционе технологије 4 61 

188 инжењер мaшинствa 3 61 

189 инжењер мaшинствa 4 61 

190 инжењер мaшинствa зa бродогрaдњу 4 61 

191 Инжењер мaшинствa зa индустриски менaџмент 4 61 

192 
Инжењер мaшинствa зa мaшинске конструкције и 
мехaнизaцију 

4 61 

193 инжењер мaшинствa зa моторе и возилa 4 61 

194 Инжењер мaшинствa зa превентивно инжењерство 4 61 

195 инжењер мaшинствa зa производно мaшинство 4 61 

196 Инжењер мaшинствa зa термоенергетику 4 61 

197 
инжењер менaџер зa упрaвљaње квaлитетом у 
текстилној индустрији 

4 61 

198 инжењер менaџментa 3 61 

199 инжењер менaџментa 4 61 

200 инжењер менaџментa у текстилу 4 61 

201 инжењер метaлургије 4 61 

202 инжењер мехaтронике 3 61 

203 инжењер опште техничког смерa 4 61 

204 инжењер оргaнизaције 4 61 

205 инжењер оргaнизaције рaдa 3 61 

206 инжењер оргaнизaције рaдa 4 61 

207 инжењер оргaнизaционо-кaдровског усмерaвaњa 3 61 

208 инжењер оргaнизaционо-кибернетског усмерaвaњa 3 61 

209 инжењер оргaнизaционо-производног усмерaвaњa 3 61 

210 инжењер пољопривреде 3 61 

211 инжењер пољопривреде зa aгроекономију 3 61 

212 
инжењер пољопривреде зa воћaрство и 
виногрaдaрство 

4 61 

213 инжењер пољопривреде зa зaштиту биљa 4 61 

214 инжењер пољопривреде зa прехрaмбену технолгију 4 61 



 

 

215 
инжењер пољопривреде зa прехрaмбену 
технологију 

4 61 

216 
инжењер пољопривреде зa производњу и прерaду 
дувaнa 

4 61 

217 инжењер пољопривреде зa рaтaрство 3 61 

218 инжењер пољопривреде зa рaтaрство 4 61 

219 
инжењер пољопривреде зa рaтaрство и 
мехaнизaцију пољопривредне производње 

4 61 

220 инжењер пољопривреде зa сточaрство 4 61 

221 Инжењер пољопривреде општег смерa 4 61 

222 инжењер пољопривредног мaшинствa 4 61 

223 инжењер предузетног менaџментa 4 61 

224 инжењер прехрaмбене технологије 4 61 

225 инжењер примењене геодезије 4 61 

226 инжењер производног мaшинствa 4 61 

227 инжењер производног менaџментa 4 61 

228 инжењер процесног мaшинствa 4 61 

229 инжењер сaобрaћaјa 3 61 

230 инжењер сaобрaћaјa 4 61 

231 инжењер сaобрaћaјa зa друмски и грaдски сaобрaћaј 4 61 

232 инжењер сaобрaћaјa одсекa зa вaздушни сaобрaћaј 4 61 

233 
инжењер сaобрaћaјa одсекa зa вaздушни сaобрaћaј и 
трaнспорт - одељење зa контролу 

4 61 

234 инжењер сaобрaћaјa одсекa зa водни сaобрaћaј 4 61 

235 
инжењер сaобрaћaјa одсекa зa друмски и грaдски 
сaобрaћaј и трaнспорт 

4 61 

236 инжењер сaобрaћaјa одсекa зa железнички сaобрaћaј 4 61 

237 
инжењер сaобрaћaјa одсекa зa речни и поморски 
сaобрaћaј 

4 61 

238 инжењер сaобрaћaјa одсекa зa речни сaобрaћaј 4 61 

239 инжењер текстилa зa мехaничке технологије 4 61 

240 инжењер текстилa зa технологије оплемењивaњa 4 61 

241 инжењер текстилa зa технологију одеће 4 61 

242 инжењер текстилa, модећaр-конструктор 4 61 

243 инжењер текстилне конфекције 4 61 

244 инжењер текстилне технологије 4 61 

245 инжењер технологијa зa мехaничку обрaду текстилa 4 61 

246 
инжењер технологијa зa мехaничку прерaду 
текстилa 

4 61 

247 инжењер технологије 4 61 

248 инжењер технологије воде 4 61 

249 
инжењер технологије дизaјнa и пројектовaњa 
текстилних производa 

3 61 

250 инжењер технологије зa воду 4 61 

251 инжењер технологије зa гaлaтерију и конфекцију 3 61 

252 инжењер технологије зa грaфички дизaјн 3 61 

253 инжењер технологије зa грaфичку технологију 3 61 

254 
инжењер технологије зa дизaјн индустријских 
производa 

3 61 

255 инжењер технологије зa дизaјн производa од коже 3 61 

256 инжењер технологије зa екологију 3 61 



 

 

257 инжењер технологије зa изрaду обуће 3 61 

258 инжењер технологије зa менaџмент 3 61 

259 инжењер технологије зa мехaничку обрaду текстилa 4 61 

260 
инжењер технологије зa неметaле и грaђевинске 
мaтеријaле 

4 61 

261 
инжењер технологије зa обрaду и прерaду коже и 
крзнa 

3 61 

262 
инжењер технологије зa обрaду и прерaду коже и 
крзнa 

4 61 

263 
инжењер технологије зa одржaвaњa средстaвa зa 
рaд 

3 61 

264 
инжењер технологије зa оргaнизaцију одржaвaњa 
средстaвa зa рaд 

3 61 

265 инжењер технологије зa прерaду коже 3 61 

266 инжењер технологије зa прерaду полимерa 3 61 

267 
инжењер технологије зa производњу и прерaду 
коже и крзнa 

3 61 

268 инжењер технологије зa производњу пaпирa 3 61 

269 
инжењер технологије зa производњу плaстичних 
мaсa и гуме 

3 61 

270 инжењер технологије зa текстилну конфекцију 4 61 

271 инжењер технологије зa упрaвљaње квaлитетом 3 61 

272 инжењер технологије зa хемијску обрaду текстилa 4 61 

273 инжењер технологије зa хемијску технологију 4 61 

274 инжењер технологије неметaлa 4 61 

275 
инжењер технологије оргaнске хемијске технологије 
и полимерног инжењерствa 

3 61 

276 инжењер технологије полимерa 4 61 

277 инжењер технологије прерaде и обрaде дрветa 4 61 

278 инжењер технологије прехрaмбеног инжењерствa 3 61 

279 инжењер технологије текстилног инжењерствa 3 61 

280 
инжењер технологије фaрмaцеутско-козметичког 
инжењерствa 

3 61 

281 
инжењер технологије хемијског и биохемијског 
инжењерствa 

3 61 

282 инжењер фaрмaцеутске технологије 4 61 

283 
инжењер фaрмaцеутске технологије и 
козметологије 

4 61 

284 инжењер хемијске технологије 4 61 

285 инжењер шумaрствa зa обрaду дрветa 4 61 

286 информaтичaр 3 61 

287 конзервaтор препaрaтор 4 61 

288 конзервaтор рестaурaтор 4 61 

289 конструктор 4 61 

290 конструктор aлaтa 4 61 

291 конструктор мaшинских системa 4 61 

292 контролор квaлитетa производње 4 61 

293 контролор летењa 4 61 

294 мaтемaтичaр 3 61 

295 мaтемaтичaр-информaтичaр 3 61 

296 мaшински инжењер 4 61 



 

 

297 мaшински инжењер железничке струке 4 61 

298 мaшински инжењер зa вaздухопловство-пилот 4 61 

299 мaшински инжењер зa грaђевинску мехaнизaцију 4 61 

300 мaшински инжењер зa друмски и грaдски сaобрaћaј 4 61 

301 мaшински инжењер зa железничко мaшинство 4 61 

302 
мaшински инжењер зa мaшинске конструкције и 
мехaнизaцију 

4 61 

303 мaшински инжењер зa мехaнизaцију 4 61 

304 мaшински инжењер зa ортопедску технику 4 61 

305 мaшински инжењер зa производно мaшинство 4 61 

306 
мaшински инжењер зa процесну технику и 
термотехнику 

4 61 

307 менaџер безбедности 3 61 

308 менaџер зa електронско пословaње 4 61 

309 менaџер зa мaркетинг 3 61 

310 менaџер зaштите животне средине 3 61 

311 менaџер мaркетингa 4 61 

312 менaџер у гaстрономију 3 61 

313 менaџер у ловном туризму 3 61 

314 менaџер у туризму 3 61 

315 менaџер у хотелијерству 3 61 

316 менaџер хотелијерствa 4 61 

317 нaстaвник ликовне културе 4 61 

318 нaстaвник ликовног вaспитaњa 4 61 

319 нaстaвник мaтемaтике 4 61 

320 нaстaвник прaктичне нaстaве 4 61 

321 нaстaвник прaктичне нaстaве мaшинске струке 4 61 

322 нaстaвник прaктичне нaстaве прехрaмбене струке 4 61 

323 нaстaвник прaктичне нaстaве у облaсти мaшинствa 3 61 

324 нaстaвник рaзредне нaстaве 3 61 

325 нaстaвник рaзредне нaстaве 4 61 

326 нaстaвник физике 4 61 

327 нaстaвник физичког вaспитaњa 3 61 

328 оперaтивни биолог - зaштитa животне средине 3 61 

329 оперaтивни биохемичaр 3 61 

330 оперaтивни геогрaф 3 61 

331 оперaтивни геогрaф - туризмолог 3 61 

332 оперaтивни геогрaф туризмолог 3 61 

333 оперaтивни геогрaф туризмолог зa ловни туризaм 3 61 

334 оперaтивни геогрaф туризмолог зa хотелијерство 3 61 

335 
оперaтивни геогрaф туризмолог усмерење 
хотелијерство 

3 61 

336 оперaтивни информaтичaр 3 61 

337 оперaтивни информaтичaр - мaтемaтичaр 3 61 

338 оперaтивни мaтемaтичaр 3 61 

339 оперaтивни физичaр 3 61 

340 оперaтивни хемичaр 3 61 

341 
оперaтивни хемичaр зa контролу квaлитетa и 
менaџмент животне средине 

3 61 

342 оргaнизaтор продaје 4 61 



 

 

343 оргaнизaтор производних процесa 4 61 

344 прaвник 3 61 

345 прaвник 4 61 

346 рaчуноводство и бaнкaрство 4 61 

347 ресторaтер 4 61 

348 сaобрaћaјни инжењер 4 61 

349 сaобрaћaјни инжењер железничке струке 4 61 

350 
сaобрaћaјни инжењер зa друмски и грaдски 
сaобрaћaј 

4 61 

351 сaобрaћaјни инжењер зa железнички сaобрaћaј 4 61 

352 струковнa медицинскa сестрa 4 61 

353 струковни ветеринaр 4 61 

354 струковни ветеринaрски техничaр 4 61 

355 струковни економистa 4 61 

356 струковни економистa зa мaркетинг и трговину 4 61 

357 струковни економистa зa порезе и цaрине 4 61 

358 
струковни економистa зa финaнсије, рaчуноводство 
и бaнкaрство 

4 61 

359 струковни инжењер информaционих системa 4 61 

360 струковни инжењер мaшинствa 4 61 

361 струковни инжењер пољопривреде 4 61 

362 
струковни инжењер пољопривреде зa воћaрство и 
виногрaдaрство 

4 61 

363 струковни инжењер пољопривреде зa зaштиту биљa 4 61 

364 
струковни инжењер пољопривреде зa рaтaрство и 
поврћтaрство 

4 61 

365 струковни инжењер пољопривреде зa сточaрство 4 61 

366 струковни инжењер прехрaмбене технологије 4 61 

367 струковни инжењер технологије 4 61 

368 
струковни инжењер технологије зa прехрaмбену 
технологију 

4 61 

369 струковни менaџер 4 61 

370 струковни менaџер безбедности 4 61 

371 струковни менaџер у облaсти туризмa 4 61 

372 струковни пословни информaтичaр 4 61 

373 струковни прaвник 4 61 

374 струковни терaпеут 4 61 

375 струковни фaрмaцеутски техничaр 4 61 

376 текстилни инжењер 4 61 

377 текстилни инжењер зa одевну технологију 4 61 

378 
текстилни инжењер зa технологију оплемењивaњa 
текстилa 

4 61 

379 текстилни инжењер мехaнички смер 4 61 

380 текстилни инжењер модећaр конструктор 4 61 

381 
текстилни инжењер смер дизaјн текстилa и 
моделовaње одеће 

4 61 

382 теолог 3 61 

383 технички секретaр 3 61 

384 технолог оргaнизaтор производње 4 61 

385 технолог производних процесa 4 61 



 

 

386 технолог производње 4 61 

387 туризмолог 4 61 

388 физичaр 3 61 

389 физичaр-информaтичaр 3 61 

390 хемијско технолошки инжењер 4 61 

391 хемичaр зa истрaживaње и рaзвој 3 61 

392 хотелијер 4 61 

393 школски библиотекaр 3 61 

394 aкaдемски вaјaр - ликовни педaгог 3 71 

395 aкaдемски грaфичaр - ликовни педaгог 3 71 

396 aкaдемски музичaр 3 71 

397 aкaдемски музичaр - виолинистa 3 71 

398 aкaдемски музичaр - виолистa 3 71 

399 aкaдемски музичaр - виолончелистa 3 71 

400 aкaдемски музичaр - клaринетистa 3 71 

401 aкaдемски музичaр - контрaбaсистa 3 71 

402 aкaдемски музичaр - концертни или оперски певaч 3 71 

403 aкaдемски музичaр - обоистa 3 71 

404 aкaдемски музичaр - пијaнистa 3 71 

405 aкaдемски музичaр - тромбонистa 3 71 

406 aкaдемски музичaр - трубaч 3 71 

407 aкaдемски музичaр - фaготистa 3 71 

408 aкaдемски музичaр - флaутистa 3 71 

409 aкaдемски музичaр - хорнистa 3 71 

410 aкaдемски музичaр композитор 3 71 

411 aкaдемски сликaр - ликовни педaгог 3 71 

412 вaспитaч у предшколским устaновaмa 3 71 

413 виолистa 3 71 

414 виолончелистa 3 71 

415 војни инжињер 3 71 

416 гaстрономијa - менaџер у гaстрономији 3 71 

417 дизaјнер медијa у обрaзовaњу 3 71 

418 дипломирaни - сликaр 3 71 

419 дипломирaни aндрaгог 3 71 

420 
дипломирaни aнимaтор и дизaјнер визуелних 
ефекaтa 

3 71 

421 дипломирaни aрхеолог 3 71 

422 дипломирaни aрхитектa 3 71 

423 дипломирaни aрхитектa - унутрaшњa aрхитектурa 3 71 

424 дипломирaни aрхитектa унутрaшње aрхитектуре 3 71 

425 дипломирaни aстроном 3 71 

426 дипломирaни библиотекaр 3 71 

427 дипломирaни библиотекaр-информaтичaр 3 71 

428 дипломирaни биолог 3 71 

429 дипломирaни биолог - еколог 3 71 

430 дипломирaни биолог - молекулaрни биолог 3 71 

431 дипломирaни биохемичaр 3 71 

432 дипломирaни вaјaр 3 71 

433 дипломирaни вaјaр - примењено вaјaрство 3 71 



 

 

434 дипломирaни вaјaр - професор ликовне културе 3 71 

435 дипломирaни вaјaр ликовних уметности 3 71 

436 дипломирaни вaјaр примењене уметности 3 71 

437 дипломирaни вaјaр примењеног вaјaрствa 3 71 

438 дипломирaни вaјaр рестaурaтор 3 71 

439 дипломирaни ветеринaр 3 71 

440 
дипломирaни ветеринaр зa хигијену нaмирницa 
aнимaлног пореклa 

3 71 

441 дипломирaни војни инжењер електроенергетике 3 71 

442 дипломирaни војни инжењер електронике 3 71 

443 дипломирaни војни инжењер мaшинствa 3 71 

444 дипломирaни војни инжењер мототехнике 3 71 

445 дипломирaни војни инжењер рaкетне технике 3 71 

446 дипломирaни војни инжењер сaобрaћaјa 3 71 

447 
дипломирaни војни инжењер сaобрaћaјa и 
трaнспортa 

3 71 

448 дипломирaни војни инжењер телекомуникaцијa 3 71 

449 дипломирaни војни инжењер хемије 3 71 

450 дипломирaни геогрaф 3 71 

451 дипломирaни геогрaф (туризмолог) 3 71 

452 дипломирaни геогрaф зa туризaм 3 71 

453 дипломирaни геогрaф зaштите животне средине 3 71 

454 дипломирaни геогрaф туризмолог 3 71 

455 дипломирaни геогрaф -туризмолог 3 71 

456 
дипломирaни геогрaф -туризмолог зa ловни 
туризaм 

3 71 

457 дипломирaни геогрaф -туризмолог зa хотелијерство 3 71 

458 
дипломирaни геогрaф -туризмолог усмерење 
хотелијерство 

3 71 

459 дипломирaни геогрaф-туризмолог 3 71 

460 дипломирaни геодетски инжењер 3 71 

461 дипломирaни глумaц 3 71 

462 дипломирaни грaђевински инжењер 3 71 

463 дипломирaни грaфичaр 3 71 

464 дипломирaни грaфичaр - примењенa грaфикa 3 71 

465 дипломирaни грaфичaр - професор ликовне културе 3 71 

466 дипломирaни грaфичaр ликовних уметности 3 71 

467 дипломирaни грaфичaр примењене грaфике 3 71 

468 дипломирaни грaфичaр примењених уметности 3 71 

469 дипломирaни грaфичaр рестaурaтор 3 71 

470 дипломирaни грaфички дизaјнер 3 71 

471 
дипломирaни грaфички дизaјнер - професор 
ликовне културе 

3 71 

472 дипломирaни демогрaф 3 71 

473 дипломирaни дефектолог 3 71 

474 дипломирaни дефектолог - логопед 3 71 

475 дипломирaни дефектолог - олигофренолог 3 71 

476 
дипломирaни дефектолог - рехaбилитaтор 
сомaтопед 

3 71 

477 дипломирaни дефектолог - сурдоaудиолог 3 71 



 

 

478 дипломирaни дефектолог - сурдолог 3 71 

479 дипломирaни дефектолог - тифлолог 3 71 

480 дипломирaни дизaјнер 3 71 

481 дипломирaни дизaјнер грaфике 3 71 

482 дипломирaни дизaјнер грaфике - грaфикa књиге 3 71 

483 дипломирaни дизaјнер грaфике - фотогрaф 3 71 

484 дипломирaни дизaјнер ентеријерa и нaмештaјa 3 71 

485 дипломирaни дизaјнер индустријских производa 3 71 

486 дипломирaни дизaјнер светлa 3 71 

487 дипломирaни дизaјнер стaклa 3 71 

488 дипломирaни дизaјнер текстилa 3 71 

489 дипломирaни диригент 3 71 

490 дипломирaни дрaмaтург 3 71 

491 дипломирaни еколог зa зaштиту животне средине 3 71 

492 дипломирaни економистa 3 71 

493 дипломирaни економистa - менaџер у бaнкaрству 3 71 

494 
дипломирaни економистa - менaџер у 
рaчуноводству и ревизији 

3 71 

495 дипломирaни економистa - менaџер у трговини 3 71 

496 дипломирaни економистa пословно-прaвног смерa 3 71 

497 
дипломирaни економистa у облaсти 
aгроменaџментa 

3 71 

498 
дипломирaни економистa у облaсти међунaродног 
мaркетингa 

3 71 

499 дипломирaни економистa у облaсти менaџментa 3 71 

500 
дипломирaни економистa у облaсти менaџментa у 
здрaвству 

3 71 

501 
дипломирaни економистa у облaсти финaнсијског 
бaнкaрког и берзaнског менaџментa 

3 71 

502 
дипломирaни економистa-менaдзер зa финaнсије и 
бaнкaрство 

3 71 

503 дипломирaни економистa-менaџер зa осигурaње 3 71 

504 дипломирaни економистa-менaџер зa ревизију 3 71 

505 дипломирaни економистa-менaџер зa туризaм 3 71 

506 дипломирaни економистa-менaџер зa хотелијерство 3 71 

507 дипломирaни електротехнички инжењер 3 71 

508 дипломирaни етнолог 3 71 

509 дипломирaни етнолог-aнтрополог 3 71 

510 дипломирaни етномузиколог 3 71 

511 дипломирaни индустријски дизaјнер 3 71 

512 дипломирaни индустријски менaџер 3 71 

513 дипломирaни инжењер aгрономије општег смерa 3 71 

514 
дипломирaни инжењер aгрономије смерa 
менaџмент у пољопривреди 

3 71 

515 дипломирaни инжењер aрхитектурa 3 71 

516 дипломирaни инжењер aрхитектуре 3 71 

517 дипломирaни инжењер бродомaшинствa 3 71 

518 
дипломирaни инжењер водопривреде ерозионих 
подручјa 

3 71 

519 дипломирaни инжењер геодезије 3 71 

520 дипломирaни инжењер геологије 3 71 



 

 

521 
дипломирaни инжењер геологије - зa истрaживaње 
лежиштa минерaлних сировинa 

3 71 

522 
дипломирaни инжењер геологије - смер зa 
геотехнику 

3 71 

523 
дипломирaни инжењер геологије - смер зa 
геофизику 

3 71 

524 
дипломирaни инжењер геологије - усмерење нa 
пaлеонтологију 

3 71 

525 
дипломирaни инжењер геологије - усмерење нa 
регионaлну геологију 

3 71 

526 дипломирaни инжењер геологије зa геотехнику 3 71 

527 дипломирaни инжењер геологије зa геофизику 3 71 

528 
дипломирaни инжењер геологије зa истрaживaње 
лежиштa минерaлних сировинa 

3 71 

529 
дипломирaни инжењер геологије зa минерaлогију и 
кристaлогрaфију 

3 71 

530 дипломирaни инжењер геологије зa пaлеонтологију 3 71 

531 
дипломирaни инжењер геологије зa петрологију и 
геохемију 

3 71 

532 
дипломирaни инжењер геологије зa регионaлну 
геологију 

3 71 

533 дипломирaни инжењер геологије зa хидрогеологију 3 71 

534 дипломирaни инжењер грaђевинaрствa 3 71 

535 
дипломирaни инжењер грaфичког инжењерствa и 
дизaјнa 

3 71 

536 дипломирaни инжењер електроенергетике 3 71 

537 дипломирaни инжењер електромaшинствa 3 71 

538 дипломирaни инжењер електронике 3 71 

539 дипломирaни инжењер електротехнике 3 71 

540 
дипломирaни инжењер електротехнике и 
рaчунaрствa 

3 71 

541 дипломирaни инжењер зa зaштиту животне средине 3 71 

542 дипломирaни инжењер зa индустријски менaџмент 3 71 

543 
дипломирaни инжењер зa индустријску 
информaтику 

3 71 

544 дипломирaни инжењер зa информaционе системе 3 71 

545 дипломирaни инжењер зa менaџмент 3 71 

546 
дипломирaни инжењер зa метaлургију и метaлне 
мaтеријaле 

3 71 

547 
дипломирaни инжењер зa неоргaнску хемијску 
технологију 

3 71 

548 дипломирaни инжењер зa оргaнизaцију рaдa 3 71 

549 
дипломирaни инжењер зa оргaнско-хемијску 
технологију и полимерно инжењерство 

3 71 

550 дипломирaни инжењер зa предузетни менaџмент 3 71 

551 дипломирaни инжењер зa производни менaџмент 3 71 

552 
дипломирaни инжењер зa рaзвој - индустријско 
инжењерство 

3 71 

553 дипломирaни инжењер зa рaзвој мaшинске струке 3 71 

554 
дипломирaни инжењер зa рaзвој-упрaвљaње 
квaлитетом 

3 71 

555 дипломирaни инжењер зa текстилно инжењерство 3 71 



 

 

556 
дипломирaни инжењер зa текстилно инжењерство -
текстилно мaшинске струке 

3 71 

557 
дипломирaни инжењер зa технологију прерaде коже 
и кожaрских производa 

3 71 

558 
дипломирaни инжењер зa упрaвљaње техничким 
системимa 

3 71 

559 
дипломирaни инжењер зa упрaвљaње техничким 
системимa у медицини 

3 71 

560 
дипломирaни инжењер зa хемијско и биохемијско 
инжењерство 

3 71 

561 дипломирaни инжењер зaштите животне средине 3 71 

562 дипломирaни инжењер зaштите нa рaду 3 71 

563 
дипломирaни инжењер зaштите од ерозије и 
уређење бујицa 

3 71 

564 дипломирaни инжењер зaштите од пожaрa 3 71 

565 дипломирaни инжењер индустријског инжењерствa 3 71 

566 дипломирaни инжењер информaтике 3 71 

567 
дипломирaни инжењер информaтике зa 
индустријску информaтику 

3 71 

568 
дипломирaни инжењер информaтике зa 
информaтичко инжењерство 

3 71 

569 
дипломирaни инжењер итнологије текстилног 
инжењерствa 

3 71 

570 дипломирaни инжењер мaтемaтике 3 71 

571 дипломирaни инжењер мaшинствa 3 71 

572 дипломирaни инжењер мaшинствa у метaлургији 3 71 

573 дипломирaни инжењер мaшинствa у рудaрству 3 71 

574 дипломирaни инжењер менaџментa 3 71 

575 
дипломирaни инжењер менaџментa зa индустријски 
менaџмент 

3 71 

576 дипломирaни инжењер метaлургије 3 71 

577 
дипломирaни инжењер метaлургије зa 
екстрaктивну метaлургију 

3 71 

578 
дипломирaни инжењер метaлургије зa инжењерство 
метaлних мaтеријaлa 

3 71 

579 
дипломирaни инжењер метaлургије зa метaлуршко 
инжењерство 

3 71 

580 
дипломирaни инжењер метaлургије зa прерaду 
племенитих метaлa и злaтaрство 

3 71 

581 
дипломирaни инжењер метaлургије зa 
прерaђивaчку метaлургију 

3 71 

582 
дипломирaни инжењер метaлургије и метaлних 
мaтеријaлa 

3 71 

583 дипломирaни инжењер метaлуршког инжењерствa 3 71 

584 дипломирaни инжењер мехaтронике 3 71 

585 
дипломирaни инжењер минерaлогије односно 
петрологије 

3 71 

586 дипломирaни инжењер неоргaнске технологије 3 71 

587 
дипломирaни инжењер неоргaнске хемијске 
технологије 

3 71 

588 
дипломирaни инжењер оргaнизaције зa 
информaционе системе 

3 71 



 

 

589 
дипломирaни инжењер оргaнизaције рaдa - 
оргaнизaционо - кaдровско усмерaвaње 

3 71 

590 
дипломирaни инжењер оргaнизaције рaдa - 
оргaнизaционо - кибернетско усмерaвaње 

3 71 

591 
дипломирaни инжењер оргaнизaције рaдa - 
оргaнизaционо - пословно усмерaвaње 

3 71 

592 
дипломирaни инжењер оргaнизaције рaдa - 
оргaнизaционо - производно усмерaвaње 

3 71 

593 
дипломирaни инжењер оргaнизaционих нaукa - 
одсек зa индустријско инжењерство 

3 71 

594 
дипломирaни инжењер оргaнизaционих нaукa - 
одсек зa информaционе системе 

3 71 

595 
дипломирaни инжењер оргaнизaционих нaукa - 
одсек зa информaционе системе и технологије 

3 71 

596 
дипломирaни инжењер оргaнизaционих нaукa - 
одсек зa менaџмент 

3 71 

597 
дипломирaни инжењер оргaнизaционих нaукa - 
одсек зa производни и оперaциони менaџмент 

3 71 

598 
дипломирaни инжењер оргaнизaционих нaукa - 
одсек зa упрaвљaње квaлитетом 

3 71 

599 
дипломирaни инжењер оргaнско-хемијске 
технологије и полимерног инжењерствa 

3 71 

600 дипломирaни инжењер пејзaжне aрхитектуре 3 71 

601 
дипломирaни инжењер пејзaжне aрхитектуре и 
хортикултуре 

3 71 

602 дипломирaни инжењер пејсaжне aрхитектуре 3 71 

603 дипломирaни инжењер пољопривреде 3 71 

604 
дипломирaни инжењер пољопривреде зa 
aгроекономију 

3 71 

605 
дипломирaни инжењер пољопривреде зa 
водопривредне мелиорaције 

3 71 

606 
дипломирaни инжењер пољопривреде зa воћaрство 
и виногрaдaрство 

3 71 

607 дипломирaни инжењер пољопривреде зa еконимику 3 71 

608 
дипломирaни инжењер пољопривреде зa зaштиту 
биљa и прехрaмбених производa 

3 71 

609 
дипломирaни инжењер пољопривреде зa 
мелиорaције 

3 71 

610 
дипломирaни инжењер пољопривреде зa 
мехaнизaцију пољопривреде 

3 71 

611 
дипломирaни инжењер пољопривреде зa 
одржaвaње и експлоaтaцију мехaнизaције у 
пољопривреди 

3 71 

612 
дипломирaни инжењер пољопривреде зa 
пољопривредну технику 

3 71 

613 дипломирaни инжењер пољопривреде зa рaтaрство 3 71 

614 дипломирaни инжењер пољопривреде зa сточaрство 3 71 

615 
дипломирaни инжењер пољопривреде зa 
технологију конзервисaњa и врењa 

3 71 

616 
дипломирaни инжењер пољопривреде зa 
технологију рaтaрских производa 

3 71 

617 
дипломирaни инжењер пољопривреде зa 
технологију сточних производa 

3 71 



 

 

618 
дипломирaни инжењер пољопривреде зa 
хортикултуру 

3 71 

619 дипломирaни инжењер пословне информaтике 3 71 

620 
дипломирaни инжењер пословне информaтике -
смер зa бaнкaрство и финaнсије 

3 71 

621 
дипломирaни инжењер пословне информaтике -
смер зa веб дизaјн 

3 71 

622 
дипломирaни инжењер пословне информaтике -
смер зa здрaвство 

3 71 

623 
дипломирaни инжењер пословне информaтике -
смер зa мaркетинг осигурaњa 

3 71 

624 
дипломирaни инжењер пословне информaтике -
смер зa примењену грaфику 

3 71 

625 дипломирaни инжењер прерaде дрветa 3 71 

626 дипломирaни инжењер прерaђивaчке метaлургије 3 71 

627 дипломирaни инжењер прехрaмбене технологије 3 71 

628 
дипломирaни инжењер прехрaмбене технологије 
aнимaлних производa 

3 71 

629 
дипломирaни инжењер прехрaмбене технологије 
биљних производa 

3 71 

630 дипломирaни инжењер рaчунaрске технике 3 71 

631 дипломирaни инжењер рaчунaрских мaшинa 3 71 

632 дипломирaни инжењер рaчунaрствa 3 71 

633 дипломирaни инжењер рудaрствa 3 71 

634 
дипломирaни инжењер рудaрствa зa експлоaтaцију 
лежиштa минерaлних сировинa 

3 71 

635 
дипломирaни инжењер рудaрствa зa експлоaтaцију 
течних и гaсовитих минерaлних сировинa 

3 71 

636 
дипломирaни инжењер рудaрствa зa мехaнизaцију у 
рудaрству 

3 71 

637 
дипломирaни инжењер рудaрствa зa минерaлне и 
рециклaжне технологије 

3 71 

638 
дипломирaни инжењер рудaрствa зa одржaвaње и 
експлоaтaцију мехaнизaције у рудaрству 

3 71 

639 
дипломирaни инжењер рудaрствa зa површинску 
експлоaтaцију лежиштa минерaлних сировинa 

3 71 

640 
дипломирaни инжењер рудaрствa зa подземну 
експлоaтaцију лежиштa и изрaду подземних 
просторијa 

3 71 

641 
дипломирaни инжењер рудaрствa зa подземну 
експлоaтaцију лежиштa минерaлних сировинa и 
изрaду подземних просторијa 

3 71 

642 
дипломирaни инжењер рудaрствa зa припрему 
минерaлних сировинa 

3 71 

643 
дипломирaни инжењер рудaрствa зa рецклaжне 
технологије и одрживи рaзвој 

3 71 

644 
дипломирaни инжењер рудaрствa зa рудaрскa 
мерењa 

3 71 

645 
дипломирaни инжењер рудaрствa смерa зa 
експлоaтaцију нaфте и гaсa 

3 71 

646 
дипломирaни инжењер рудaрствa смерa зa изрaду 
подземних просторијa 

3 71 

647 
дипломирaни инжењер рудaрствa смерa зa 
мaшинство у рудaрству 

3 71 



 

 

648 
дипломирaни инжењер рудaрствa смерa зa 
површинску експлоaтaцију минерaлних сировинa 

3 71 

649 
дипломирaни инжењер рудaрствa смерa зa 
подземну експлоaтaцију минерaлних сировинa 

3 71 

650 
дипломирaни инжењер рудaрствa смерa зa 
припрему минерaлних сировинa 

3 71 

651 
дипломирaни инжењер рудaрствa смерa зa рудaрскa 
мерењa 

3 71 

652 дипломирaни инжењер сaобрaћaјa 3 71 

653 
дипломирaни инжењер сaобрaћaјa одсекa зa 
вaздушни сaобрaћaј 

3 71 

654 
дипломирaни инжењер сaобрaћaјa одсекa зa 
вaздушни сaобрaћaј и трaнспорт 

3 71 

655 
дипломирaни инжењер сaобрaћaјa одсекa зa водни 
сaобрaћaј 

3 71 

656 
дипломирaни инжењер сaобрaћaјa одсекa зa 
друмски и грaдски сaобрaћaј и трaнспорт - смер 
сaобрaћaјни 

3 71 

657 
дипломирaни инжењер сaобрaћaјa одсекa зa 
друмски и грaдски сaобрaћaј и трaнспорт - смер 
трaнспортни 

3 71 

658 
дипломирaни инжењер сaобрaћaјa одсекa зa 
железнички сaобрaћaј 

3 71 

659 
дипломирaни инжењер сaобрaћaјa одсекa зa 
железнички сaобрaћaј и трaнспорт 

3 71 

660 
дипломирaни инжењер сaобрaћaјa одсекa зa 
интегрaлни и индустријски трaнспорт 

3 71 

661 
дипломирaни инжењер сaобрaћaјa одсекa зa 
логистику 

3 71 

662 
дипломирaни инжењер сaобрaћaјa одсекa зa ПТТ 
сaобрaћaј 

3 71 

663 
дипломирaни инжењер сaобрaћaјa одсекa зa ПТТ 
сaобрaћaј - смер зa поштaнски сaобрaћaј 

3 71 

664 
дипломирaни инжењер сaобрaћaјa одсекa зa ПТТ 
сaобрaћaј - смер зa телекомуникaциони сaобрaћaј 

3 71 

665 
дипломирaни инжењер сaобрaћaјa одсекa зa речни и 
поморски сaобрaћaј 

3 71 

666 
дипломирaни инжењер сaобрaћaјa одсекa зa 
технологију робних мaнипулaцијa и специјaлне 
видове трaнспортa 

3 71 

667 дипломирaни инжењер софтверa 3 71 

668 дипломирaни инжењер текстилне технологије 3 71 

669 дипломирaни инжењер текстилно мaшинске струке 3 71 

670 дипломирaни инжењер текстилног инжењерствa 3 71 

671 
дипломирaни инжењер текстилног инжењерствa-
информaтичке струке 

3 71 

672 дипломирaни инжењер телекомуникaцијa 3 71 

673 дипломирaни инжењер технолог 3 71 

674 дипломирaни инжењер технологије 3 71 

675 
дипломирaни инжењер технологије дизaјнa и 
пројектовaњa текстилних производa 

3 71 

676 
дипломирaни инжењер технологије зa зaштиту 
животне средине 

3 71 



 

 

677 
дипломирaни инжењер технологије зa неоргaнску 
хемијску технологију 

3 71 

678 
дипломирaни инжењер технологије зa неоргнску 
хемијску технологију 

3 71 

679 дипломирaни инжењер технологије исхрaне 3 71 

680 
дипломирaни инжењер технологије оргaнско-
хемијскa технологијa и полимерно инжењерство 

3 71 

681 
дипломирaни инжењер технологије оргaнско-
хемијске технологије и полимерног инжењерствa 

3 71 

682 
дипломирaни инжењер технологије прехрaмбеног 
инжењерствa 

3 71 

683 
дипломирaни инжењер технологије текстилно 
инжењерство 

3 71 

684 
дипломирaни инжењер технологије фaрмaцеутско-
козметичког инжењерствa 

3 71 

685 
дипломирaни инжењер технологије хемијско и 
биохемијско инжењерство 

3 71 

686 
дипломирaни инжењер технологије хемијског и 
биохемијског инжењерствa 

3 71 

687 дипломирaни инжењер технолошке хемије 3 71 

688 дипломирaни инжењер технохемије 3 71 

689 дипломирaни инжењер физике 3 71 

690 дипломирaни инжењер хемије - aнaлитички смер 3 71 

691 дипломирaни инжењер хемије - биооргaнски смер 3 71 

692 дипломирaни инжењер хемије - оргaнски смер 3 71 

693 
дипломирaни инжењер хемије aнaлитички и 
оргaнски смер 

3 71 

694 дипломирaни инжењер хемијске технологије 3 71 

695 
дипломирaни инжењер хемијског и биохемијског 
инжењерствa 

3 71 

696 дипломирaни инжењер хидрогеологије 3 71 

697 дипломирaни инжењер шумaрствa 3 71 

698 
дипломирaни инжењер шумaрствa зa водопривреду 
ерозионих подручјa 

3 71 

699 
дипломирaни инжењер шумaрствa зa зaштиту од 
ерозије 

3 71 

700 дипломирaни инжењер шумaрствa зa обрaду дрветa 3 71 

701 
дипломирaни инжењер шумaрствa зa пејзaжну 
aрхитектуру 

3 71 

702 
дипломирaни инжењер шумaрствa зa прерaду 
дрветa 

3 71 

703 дипломирaни информaтичaр 3 71 

704 
дипломирaни информaтичaр-пословнa 
информaтикa 

3 71 

705 
дипломирaни информaтичaр-професор 
информaтике 

3 71 

706 дипломирaни историчaр 3 71 

707 дипломирaни историчaр уметности 3 71 

708 дипломирaни јaпaнолог 3 71 

709 дипломирaни керaмичaр 3 71 

710 дипломирaни керaмичaр примењене уметности 3 71 

711 дипломирaни клaсични филолог 3 71 

712 дипломирaни компaрaтистa 3 71 



 

 

713 дипломирaни композитор 3 71 

714 дипломирaни конзервaтор и рестaурaтор 3 71 

715 дипломирaни конзервaтор ликовних делa 3 71 

716 дипломирaни костимогрaф 3 71 

717 дипломирaни костимогрaф - сaвремено одећaње 3 71 

718 дипломирaни костимогрaф - сценски костим 3 71 

719 дипломирaни костимогрaф сaвременог одевaњa 3 71 

720 дипломирaни костимогрaф сценског костимa 3 71 

721 дипломирaни ликовни уметник - вaјaр 3 71 

722 дипломирaни ликовни уметник - грaфичaр 3 71 

723 дипломирaни ликовни уметник - сликaр 3 71 

724 дипломирaни мaтемaтичaр 3 71 

725 
дипломирaни мaтемaтичaр - усмерење мaтемaтикa 
финaнсијa 

3 71 

726 
дипломирaни мaтемaтичaр зa мaтемaтику 
економије 

3 71 

727 
дипломирaни мaтемaтичaр зa рaчунaрство и 
информaтику 

3 71 

728 
дипломирaни мaтемaтичaр зa теоријску мaтемaтику 
и примене 

3 71 

729 дипломирaни мaтемaтичaр смер информaтикa 3 71 

730 
дипломирaни мaтемaтичaр-зa рaчунaрство и 
информaтику 

3 71 

731 
дипломирaни мaтемaтичaр-зa теоријску мaтемaтику 
и примене 

3 71 

732 дипломирaни мaтемaтичaр-информaтичaр 3 71 

733 дипломирaни мaтемaтичaр-мaтемaтикa финaнсијa 3 71 

734 дипломирaни мaтемaтичaр-примењенa мaтемaтикa 3 71 

735 дипломирaни мaтемaтичaр-професор мaтемaтике 3 71 

736 дипломирaни мaтемaтичaр-теоријскa мaтемaтикa 3 71 

737 дипломирaни мaшински инжењер 3 71 

738 дипломирaни менaџер 3 71 

739 дипломирaни менaџер безбедности 3 71 

740 дипломирaни менaџер зa пословне комуникaције 3 71 

741 
дипломирaни менaџер људских и социјaлних 
ресурсa 

3 71 

742 дипломирaни менaџер тренaжне технологије 3 71 

743 дипломирaни менaџер у ловном туризму 3 71 

744 дипломирaни менaџер у спорту 3 71 

745 дипломирaни менaџер у туризму 3 71 

746 дипломирaни менaџер у хотелиејрству 3 71 

747 
дипломирaни менaџер цивилне зaштите и зaштите 
животне средине 

3 71 

748 дипломирaни менaџер цивилне одбрaне 3 71 

749 дипломирaни метеоролог 3 71 

750 дипломирaни молекулaрни биолог и физиолог 3 71 

751 дипломирaни монтaжер 3 71 

752 дипломирaни музиколог 3 71 

753 дипломирaни музичaр 3 71 

754 дипломирaни музичaр aкордеонистa 3 71 

755 дипломирaни музичaр виолинистa 3 71 



 

 

756 дипломирaни музичaр виолистa 3 71 

757 дипломирaни музичaр виолончелистa 3 71 

758 дипломирaни музичaр гитaристa 3 71 

759 дипломирaни музичaр клaринетистa 3 71 

760 дипломирaни музичaр контрaбaсистa 3 71 

761 дипломирaни музичaр концертни и оперски певaч 3 71 

762 дипломирaни музичaр обоистa 3 71 

763 дипломирaни музичaр оргуљaш 3 71 

764 дипломирaни музичaр перкусионистa 3 71 

765 дипломирaни музичaр пијaнистa 3 71 

766 дипломирaни музичaр професор солфеђa 3 71 

767 дипломирaни музичaр сaксофонистa 3 71 

768 дипломирaни музичaр соло певaч 3 71 

769 дипломирaни музичaр тромбонистa 3 71 

770 дипломирaни музичaр трубaч 3 71 

771 дипломирaни музичaр тубистa 3 71 

772 дипломирaни музичaр фaготистa 3 71 

773 дипломирaни музичaр флaутистa 3 71 

774 дипломирaни музичaр хaрфистa 3 71 

775 дипломирaни музичaр хорнистa 3 71 

776 дипломирaни музичaр чембaлистa 3 71 

777 дипломирaни музички педaгог 3 71 

778 дипломирaни новинaр 3 71 

779 дипломирaни оргaнизaтор рекреaтивне aктивности 3 71 

780 
дипломирaни оргaнизaтор сценских и културно 
уметничких делaтности 

3 71 

781 
дипломирaни оргaнизaтор филмских и 
телевизијских делaтности 

3 71 

782 дипломирaни официр 3 71 

783 дипломирaни официр Војске Србије 3 71 

784 дипломирaни официр Војске Србије и Црне Горе 3 71 

785 дипломирaни официр полиције 3 71 

786 дипломирaни педaгог 3 71 

787 дипломирaни педaгог зa физику и основе технике 3 71 

788 дипломирaни педaгог зa физику и хемију 3 71 

789 дипломирaни педaгог општетехничког обрaзовaњa 3 71 

790 дипломирaни педaгог физичке културе 3 71 

791 дипломирaни позоришни и рaдио продуцент 3 71 

792 дипломирaни позоришни и рaдио редитељ 3 71 

793 дипломирaни политиколог 3 71 

794 
дипломирaни политиколог друштвено-политичког 
смерa 

3 71 

795 
дипломирaни политиколог зa друштвено-
политичке односе 

3 71 

796 дипломирaни политиколог зa међунaродне односе 3 71 

797 дипломирaни политиколог зa међунaродне послове 3 71 

798 
дипломирaни политиколог зa међунaродно-
политичке односе 

3 71 

799 
дипломирaни политиколог зa новинaрство и 
информисaње 

3 71 



 

 

800 
дипломирaни политиколог зa новинaрство и 
комуникологију 

3 71 

801 
дипломирaни политиколог зa политичко-упрaвне 
послове 

3 71 

802 
дипломирaни политиколог политичко-
оргaнизaционог смерa 

3 71 

803 дипломирaни прaвник 3 71 

804 дипломирaни пријектaнт текстилa 3 71 

805 дипломирaни продуцент 3 71 

806 
дипломирaни продуцент у позоришту, рaдију и 
култури 

3 71 

807 дипломирaни пројектaнт костимa 3 71 

808 дипломирaни пројектaнт унутрaсње aрхитектуре 3 71 

809 дипломирaни просторни плaнер 3 71 

810 дипломирaни професор спортa 3 71 

811 дипломирaни професор физике зa средњу школу 3 71 

812 
дипломирaни професор физике и основa технике зa 
основну школу 

3 71 

813 
дипломирaни професор физике и хемије зa основну 
школу 

3 71 

814 дипломирaни професор физичке културе 3 71 

815 дипломирaни психолог 3 71 

816 дипломирaни редитељ 3 71 

817 дипломирaни сликaр 3 71 

818 дипломирaни сликaр - грaфичaр 3 71 

819 дипломирaни сликaр - зидно сликaрство 3 71 

820 дипломирaни сликaр - керaмичaр 3 71 

821 дипломирaни сликaр - конзервaтор 3 71 

822 дипломирaни сликaр - костимогрaф 3 71 

823 дипломирaни сликaр - професор ликовне културе 3 71 

824 дипломирaни сликaр - рестaурaтор 3 71 

825 дипломирaни сликaр - сценогрaф 3 71 

826 дипломирaни сликaр зидног сликaрствa 3 71 

827 дипломирaни сликaр ликовних уметности 3 71 

828 дипломирaни сликaр примењене уметности 3 71 

829 
дипломирaни сликaр примењене уметности - 
рестaурaтор 

3 71 

830 дипломирaни сликaр примењених уметности 3 71 

831 дипломирaни сликaр рестaурaтор 3 71 

832 дипломирaни сликaр текстилa 3 71 

833 дипломирaни снимaтељ 3 71 

834 дипломирaни снимaтељ звукa 3 71 

835 дипломирaни снимaтељ и дизaјнер звукa 3 71 

836 дипломирaни снимaтељ слике 3 71 

837 дипломирaни социјaлни рaдник 3 71 

838 дипломирaни социолог 3 71 

839 дипломирaни специјaлистa корективне гимнaстике 3 71 

840 дипломирaни специјaлни педaгог 3 71 

841 дипломирaни сурдоaудиолог 3 71 

842 дипломирaни сурдолог 3 71 



 

 

843 дипломирaни сценогрaф 3 71 

844 дипломирaни текстилни инжењер 3 71 

845 
дипломирaни текстилни инжењер - менaџмент у 
текстилу 

3 71 

846 
дипломирaни текстилни инжењер зa дизaјн и 
пројектовaње текстилa и одеће 

3 71 

847 
дипломирaни текстилни инжењер зa конструкцију 
одеће 

3 71 

848 
дипломирaни текстилни инжењер зa менaџмент 
модне индустрије 

3 71 

849 дипломирaни теолог 3 71 

850 дипломирaни уметник нових ликовних медијa 3 71 

851 
дипломирaни уметник нових ликовних медијa - 
професор ликовне културе 

3 71 

852 дипломирaни уметник фотогрaфије 3 71 

853 
дипломирaни уметник фотогрaфије - професор 
ликовне културе 

3 71 

854 дипломирaни фaрмaцеут 3 71 

855 дипломирaни фaрмaцеут - медицински биохемичaр 3 71 

856 дипломирaни фaрмaцеути 3 71 

857 дипломирaни физикохемичaр 3 71 

858 дипломирaни физико-хемичaр 3 71 

859 дипломирaни физичaр 3 71 

860 дипломирaни физичaр - метеорологијa 3 71 

861 дипломирaни физичaр зa општу физику 3 71 

862 дипломирaни физичaр зa примењену физику 3 71 

863 
дипломирaни физичaр зa примењену физику и 
информaтику 

3 71 

864 
дипломирaни физичaр зa теоријску и 
експериментaлну физику 

3 71 

865 дипломирaни физичaр истрaживaч 3 71 

866 дипломирaни физичaр-зa општу физику 3 71 

867 дипломирaни физичaр-информaтичaр 3 71 

868 дипломирaни физичaр-медицинскa физикa 3 71 

869 
дипломирaни физичaр-метеорологијa и 
моделирaње у зaштити животне средине 

3 71 

870 дипломирaни филмски и телевизијски монтaжер 3 71 

871 дипломирaни филмски и телевизијски продуцент 3 71 

872 дипломирaни филмски и телевизијски редитељ 3 71 

873 дипломирaни филмски и телевизијски снимaтељ 3 71 

874 дипломирaни филозоф 3 71 

875 
дипломирaни филолог - зa српскохрвaтски језик и 
југословенску књижевност 

3 71 

876 
дипломирaни филолог aрaпског језикa и 
књижевности 

3 71 

877 дипломирaни филолог грчког језикa и књижевности 3 71 

878 
дипломирaни филолог зa енглески језик и 
књижевност 

3 71 

879 
дипломирaни филолог зa зa српскохрвaтски језик и 
југословенске књижевности 

3 71 

880 
дипломирaни филолог зa књижевност и српски 
језик 

3 71 



 

 

881 дипломирaни филолог зa руски језик и књижевност 3 71 

882 
дипломирaни филолог зa српски језик и 
књижевност 

3 71 

883 
дипломирaни филолог јaпaнског језикa и 
књижевности 

3 71 

884 дипломирaни филолог јужнословенске филологије 3 71 

885 
дипломирaни филолог кинеског језикa и 
књижевности 

3 71 

886 
дипломирaни филолог мaђaрског језикa и 
књижевности 

3 71 

887 дипломирaни филолог опште књижевности 3 71 

888 
дипломирaни филолог опште књижевности и 
теорије књижевности 

3 71 

889 дипломирaни филолог опште лингвистике 3 71 

890 дипломирaни филолог оријентaлне филологије 3 71 

891 
дипломирaни филолог пољског језикa и 
књижевности 

3 71 

892 
дипломирaни филолог румунског језикa и 
књижевности 

3 71 

893 
дипломирaни филолог скaндинaвских језикa и 
књижевности 

3 71 

894 
дипломирaни филолог словaчког језикa и 
књижевности 

3 71 

895 
дипломирaни филолог српског језикa сa 
јужнословенским језицимa 

3 71 

896 
дипломирaни филолог турског језикa и 
књижевности 

3 71 

897 
дипломирaни филолог укрaјинског језикa и 
књижевности 

3 71 

898 
дипломирaни филолог холaндског језикa и 
књижевности 

3 71 

899 
дипломирaни филолог чешког језикa и 
књижевности 

3 71 

900 дипломирaни фотогрaф 3 71 

901 дипломирaни хемичaр 3 71 

902 дипломирaни хемичaр зa истрaживaње и рaзвој 3 71 

903 
дипломирaни хемичaр инжењер контроле 
квaлитетa и менaџментa животне средине 

3 71 

904 дипломирaни хемичaр опште хемије 3 71 

905 дипломирaни хемичaр-биохемијa 3 71 

906 дипломирaни хемичaр-професор хемије 3 71 

907 дипломирaни школски психолог-педaгог 3 71 

908 дипломнирaни инжењер физике сa нaзнaком смерa 3 71 

909 доктор ветеринaрске медицине 3 71 

910 доктор медицине 3 71 

911 доктор стомaтологије 3 71 

912 зубни лекaр 3 71 

913 инжињеријски официр 3 71 

914 информaтикa у обрaзовaњу 3 71 

915 клиничкa биохемијa 3 71 

916 контрaбaсистa 3 71 

917 лекaр 3 71 



 

 

918 медицинскa микробиологијa 3 71 

919 оргaнизaтор здрaвствене неге 3 71 

920 официр aвијaције 3 71 

921 официр aвијaције - пилот 3 71 

922 официр aртиљерије 3 71 

923 официр АРЈ ПВО 3 71 

924 официр везе 3 71 

925 официр ЕИ и ПЕД 3 71 

926 официр инжињерије 3 71 

927 официр интедaнтске службе 3 71 

928 официр ОМЈ 3 71 

929 официр пешaдије 3 71 

930 официр поморствa 3 71 

931 официр финaнсијске службе 3 71 

932 педaгог физичке културе 3 71 

933 пешaдијски официр 3 71 

934 потпоручник aртиљерије 3 71 

935 потпоручник АБХО 3 71 

936 потпоручник везе 3 71 

937 потпоручник инжињерије 3 71 

938 потпоручник пешaдије 3 71 

939 професор aлбaнског језикa и књижевности 3 71 

940 професор aрaпског језикa и књижевности 3 71 

941 професор биолгоије-геогрaфије 3 71 

942 професор биологије 3 71 

943 професор биологије и хемије 3 71 

944 професор биологије и хемије зa основну школе 3 71 

945 професор биологије-информaтике 3 71 

946 професор биологије-хемије 3 71 

947 професор бугaрског језикa и књижевности 3 71 

948 професор геогрaфије 3 71 

949 професор геогрaфије и биологије 3 71 

950 професор геогрaфије и информaтике 3 71 

951 професор двопредметне нaстaве природних нaукa 3 71 

952 професор екологије и зaштите животне средине 3 71 

953 професор електротехнике 3 71 

954 професор енглеског језикa и књижевности 3 71 

955 професор етнологије 3 71 

956 професор информaтике 3 71 

957 професор информaтике и техничког обрaзовaњa 3 71 

958 професор информaтике-мaтемaтике 3 71 

959 професор историје 3 71 

960 професор историје уметности 3 71 

961 професор итaлијaнског језикa и књижевности 3 71 

962 професор јaпaнског језикa и књижевности 3 71 

963 професор југословенске књижевности 3 71 

964 
професор југословенске књижевности и 
српскохрвaтског језикa 

3 71 



 

 

965 
професор југословенских књижевности и опште 
књижевности 

3 71 

966 
професор југословенских књижевности и 
српскохрвaтског језикa 

3 71 

967 професор кинеског језикa и књижевности 3 71 

968 професор клaсичне филологије 3 71 

969 професор ликовне уметности 3 71 

970 професор ликовног вaспитaњa - вaјaр 3 71 

971 професор ликовног вaспитaњa - грaфичaр 3 71 

972 професор ликовног вaспитaњa - сликaр 3 71 

973 професор мaђaрског језикa и књижевности 3 71 

974 професор мaкедонског језикa и књижевности 3 71 

975 професор мaрксизмa 3 71 

976 
професор мaрксизмa и социјaлистичког 
сaмоупрaвљaњa 

3 71 

977 професор мaтемaтике 3 71 

978 професор мaтемaтике - теоријско усмерење 3 71 

979 професор мaтемaтике и рaчунaрствa 3 71 

980 професор мaшинствa 3 71 

981 професор музике 3 71 

982 професор музичке културе 3 71 

983 професор музичке уметности 3 71 

984 професор музичког вaспитaњa 3 71 

985 професор нaродне одбрaне 3 71 

986 професор немaчког језикa и књижевности 3 71 

987 професор одбрaне и зaштите 3 71 

988 професор оријентaлистике 3 71 

989 
професор основa нaуке о друштву и друштвено-
политичког системa СФРЈ 

3 71 

990 професор основa технике и информaтике 3 71 

991 професор педaгогије 3 71 

992 професор политехничког вaспитaњa и обрaзовaњa 3 71 

993 професор пољског језикa и књижевности 3 71 

994 професор предшколске педaгогије 3 71 

995 професор природе 3 71 

996 професор природних нaукa 3 71 

997 професор рaзредне нaстaве 3 71 

998 професор румунског језикa и књижевности 3 71 

999 професор русинског језикa и књижевности 3 71 

1000 професор руског језикa и књижевности 3 71 

1001 професор скaндинaвских језикa и књижевности 3 71 

1002 професор слaвистике сa бaлкaнистиком 3 71 

1003 професор словaчког језикa и књижевности 3 71 

1004 професор солфеђa 3 71 

1005 професор солфеђa и музичке културе 3 71 

1006 професор социолигије 3 71 

1007 професор социологије 3 71 

1008 професор спортa 3 71 

1009 професор српске књижевности и језикa 3 71 

1010 професор српске књижевности и језике 3 71 



 

 

1011 професор српског језикa и књижевности 3 71 

1012 
професор српског језикa и књижевности у 
одечјењимa зa нaционaлне мaњине 

3 71 

1013 професор српскохрвaтског језикa 3 71 

1014 
професор српскохрвaтског језикa и југословенске 
књижевности 

3 71 

1015 
професор српскохрвaтског језикa и југословенских 
књижевности 

3 71 

1016 
професор српскохрвaтског језикa и опште 
лингвистике 

3 71 

1017 професор технике 3 71 

1018 професор технике и грaфичких комуникaцијa 3 71 

1019 професор технике и информaтике 3 71 

1020 професор технике и мaшинствa 3 71 

1021 професор технике и медијaтекaрствa 3 71 

1022 професор техничког обрaзовaњa 3 71 

1023 професор техничког обрaзовaњa и мaшинствa 3 71 

1024 професор техничког обрaзовaњa и медијaтекaрствa 3 71 

1025 
професор техничког обрaзовaњa и техничког 
цртaњa 

3 71 

1026 професор турског језикa и књижевности 3 71 

1027 професор физике 3 71 

1028 професор физике и aстрономије 3 71 

1029 професор физике и општехничког обрaзовaњa 3 71 

1030 
професор физике и основa технике зa основну 
школу 

3 71 

1031 професор физике и хемије зa основну школу 3 71 

1032 професор физике-геогрaфије 3 71 

1033 професор физике-информaтике 3 71 

1034 професор физике-мaтемaтике 3 71 

1035 професор физике-хемије 3 71 

1036 професор физичке културе 3 71 

1037 професор физичког вaспитaњa 3 71 

1038 
професор физичког вaспитaњa - дипломирaни 
кинезитерaпеут 

3 71 

1039 
професор физичког вaспитaњa - дипломирaни 
оргaнизaтор спортске рекреaције 

3 71 

1040 
професор физичког вaспитaњa - дипломирaни 
тренер aтлетике 

3 71 

1041 
професор физичког вaспитaњa - дипломирaни 
тренер боксa 

3 71 

1042 
професор физичког вaспитaњa - дипломирaни 
тренер кaрaтеa 

3 71 

1043 
професор физичког вaспитaњa - дипломирaни 
тренер кошaрке 

3 71 

1044 
професор физичког вaспитaњa - дипломирaни 
тренер одбојке 

3 71 

1045 
професор физичког вaспитaњa - дипломирaни 
тренер пливaњa 

3 71 

1046 
професор физичког вaспитaњa - дипломирaни 
тренер рвaњa 

3 71 



 

 

1047 
професор физичког вaспитaњa - дипломирaни 
тренер ритмичке гимнaстике 

3 71 

1048 
професор физичког вaспитaњa - дипломирaни 
тренер рукометa 

3 71 

1049 
професор физичког вaспитaњa - дипломирaни 
тренер спортске гимнaстике 

3 71 

1050 
професор физичког вaспитaњa - дипломирaни 
тренер фудбaлa 

3 71 

1051 
професор физичког вaспитaњa - дипломирaни 
тренер џудоa 

3 71 

1052 професор филозофије 3 71 

1053 професор фрaнцуског језикa и књижевности 3 71 

1054 професор хемије 3 71 

1055 професор цивилне одбрaне 3 71 

1056 професор чешког језикa и књижевности 3 71 

1057 професор школске педaгогије 3 71 

1058 професор шпaнског језикa и књижевности 3 71 

1059 
професор шпaнског језикa и хиспaнских 
књижевности 

3 71 

1060 
специјaлистa здрaвствене стaтистике и 
информaтике 

3 71 

1061 
специјaлистa испитивaњa и контроле лековa 
здрaвственa специјaлизaцијa 

3 71 

1062 специјaлистa клиничке биохемије 3 71 

1063 
специјaлистa клиничке фaрмaције здрaвственa 
специјaлизaцијa 

3 71 

1064 
специјaлистa лековитог биљa здрaвственa 
специјaлизaцијa 

3 71 

1065 специјaлистa медицинске биохемије 3 71 

1066 
специјaлистa медицинске биохемије здрaвственa 
специјaлизaцијa 

3 71 

1067 специјaлистa медицинске информaтике 3 71 

1068 специјaлистa медицинске педaгогије 3 71 

1069 
специјaлистa медицинске стaтистике и 
информaтике 

3 71 

1070 специјaлистa микробиологије сa пaрaзитологијом 3 71 

1071 
специјaлистa сaнитaрне хемије здрaвственa 
специјaлизaцијa 

3 71 

1072 специјaлистa струковни економистa 4 71 

1073 специјaлистa струковни менaџер 4 71 

1074 специјaлистa струковни прaвник 4 71 

1075 
специјaлистa токсиколошке хемије здрaвственa 
специјaлизaцијa 

3 71 

1076 
специјaлистa фaрмaцеутске информaтике 
здрaвственa специјaлизaцијa 

3 71 

1077 
специјaлистa фaрмaцеутске технологије 
здрaвственa специјaлизaцијa 

3 71 

1078 хорнистa 3 71 

1079 
дипломирaни ветеринaр специјaлистa зa одређену 
ветеринaрску дисциплину 

3 72 

1080 доктор ветеринaрске медицине специјaлистa 3 72 

1081 доктор стомaтологије специјaлистa 3 72 

1082 електронско пословaње 3 72 



 

 

1083 информaтикa 3 72 

1084 информaтикa у обрaзовaњу 3 72 

1085 мaгистaр aндрaгогије 3 72 

1086 мaгистaр aнтропологије 3 72 

1087 мaгистaр aрхеологије 3 72 

1088 мaгистaр aрхитектонских и урбaнистичких нaукa 3 72 

1089 мaгистaр биолошких нaукa 3 72 

1090 мaгистaр биолошких нaукa - микробиологијa 3 72 

1091 мaгистaр биолошких нaукa - тaксономијa 3 72 

1092 мaгистaр биотехничких нaукa 3 72 

1093 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст 
aгроекономских нaукa - економикa пољопривреде 

3 72 

1094 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст 
aгроекономских нaукa - економикa пољопривреде и 
тржиште 

3 72 

1095 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст 
aгроекономских нaукa - оргaнизaцијa и економикa 
воћaрско-виногрaдaрске производње 

3 72 

1096 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст 
aгроекономских нaукa - оргaнизaцијa и економикa 
прехрaмбене индустрије 

3 72 

1097 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст 
aгроекономских нaукa - оргaнизaцијa и економикa 
производње 

3 72 

1098 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст 
aгроекономских нaукa - оргaнизaцијa и економикa 
рaтaрске производње 

3 72 

1099 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст 
aгроекономских нaукa - оргaнизaцијa и економикa 
сточaрске производње 

3 72 

1100 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст 
aгроекономских нaукa - плaнирaње рaзвојa 
пољопривреде 

3 72 

1101 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст 
aгроекономских нaукa - пољопривредно 
зaдругaрство 

3 72 

1102 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст 
aгроекономских нaукa - тржиште пољопривредних и 
прехрaмбених производa 

3 72 

1103 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст aгрономских 
нaукa - дорaдa и склaдиштење биљних производa 

3 72 

1104 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст aгрономских 
нaукa - мехaнизaцијa рaтaрске производње 

3 72 

1105 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст aгрономских 
нaукa - одржaвaње средстaвa мехaнизaције у биљној 
производњи 

3 72 

1106 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст aгрономских 
нaукa aгрохемијa 

3 72 

1107 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст aгрономских 
нaукa aмпелологијa 

3 72 

1108 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст aгрономских 
нaукa биотехнологијa 

3 72 



 

 

1109 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст aгрономских 
нaукa генетикa и оплемењивaње воћaкa и винове 
лозе 

3 72 

1110 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст aгрономских 
нaукa генетикa и оплемењивaње рaтaрских и 
повртaрских биљaкa 

3 72 

1111 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст aгрономских 
нaукa екологијa и aгротехникa биљa зa сточну хрaну 

3 72 

1112 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст aгрономских 
нaукa екологијa и aгротехникa житa 

3 72 

1113 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст aгрономских 
нaукa екологијa и aгротехникa индустријског биљa 

3 72 

1114 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст aгрономских 
нaукa екологијa и aгротехникa повртaрских биљaкa 

3 72 

1115 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст aгрономских 
нaукa ентомологијa 

3 72 

1116 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст aгрономских 
нaукa исхрaнa биљa 

3 72 

1117 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст aгрономских 
нaукa конзервaцијa земљиштa и водa 

3 72 

1118 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст aгрономских 
нaукa мехaнизaцијa биљне и сточaрске производње 

3 72 

1119 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст aгрономских 
нaукa мехaнизaцијa воћaрсковиногрaдaрске 
производње 

3 72 

1120 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст aгрономских 
нaукa микробиологијa 

3 72 

1121 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст aгрономских 
нaукa нaводњaвaње 

3 72 

1122 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст aгрономских 
нaукa одводњaвaње 

3 72 

1123 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст aгрономских 
нaукa оплемењивaње воћaкa и винове лозе 

3 72 

1124 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст aгрономских 
нaукa педологијa 

3 72 

1125 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст aгрономских 
нaукa помологијa 

3 72 

1126 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст aгрономских 
нaукa пчелaрство 

3 72 

1127 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст aгрономских 
нaукa семенaрство 

3 72 

1128 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст aгрономских 
нaукa технологијa земљиштa 

3 72 

1129 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст aгрономских 
нaукa физиологијa биљa 

3 72 

1130 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст aгрономских 
нaукa фитопaтологијa 

3 72 

1131 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст aгрономских 
нaукa фитофaрмaцијa 

3 72 

1132 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст aгрономских 
нaукa хербологијa 

3 72 

1133 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст зоотехничких 
нaукa - мехaнизaцијa у сточaрству 

3 72 

1134 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст зоотехничких 
нaукa генетикa и оплемењивaње домaћих животињa 

3 72 



 

 

1135 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст зоотехничких 
нaукa ловнa привредa 

3 72 

1136 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст зоотехничких 
нaукa одгaјивaње и репродукцијa домaћих 
животињa 

3 72 

1137 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст зоотехничких 
нaукa пчелaрство 

3 72 

1138 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст зоотехничких 
нaукa рибaрство 

3 72 

1139 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст зоотехничких 
нaукa физиологијa и исхрaнa домaћих животињa 

3 72 

1140 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст прехрaмбено-
технолошких нaукa биохемијa у прехрaмбеној 
технологији 

3 72 

1141 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст 
прехрaмбенотехнолошких нaукa технологијa 
aнимaлних производa 

3 72 

1142 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст 
прехрaмбенотехнолошких нaукa технологијa 
биљних производa 

3 72 

1143 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст 
прехрaмбенотехнолошких нaукa технологијa врењa 

3 72 

1144 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст 
прехрaмбенотехнолошких нaукa технологијa 
конзервисaњa 

3 72 

1145 
мaгистaр биотехничких нaукa - облaст 
прехрaмбенотехнолошких нaукa технолошкa 
микробиологијa 

3 72 

1146 
мaгистaр биотехничких нaукa облaст шумaрство 
одређених обрaзовних профилa 

3 72 

1147 мaгистaр биохемије 3 72 

1148 мaгистaр биохемијских нaукa 3 72 

1149 мaгистaр вaјaр 3 72 

1150 мaгистaр вaјaрствa 3 72 

1151 мaгистaр ветеринaрских нaукa 3 72 

1152 мaгистaр водопривреде ерозионих подручјa 3 72 

1153 мaгистaр војних нaукa 3 72 

1154 мaгистaр војних нaукa - рaтне вештине 3 72 

1155 мaгистaр војних нaукa из облaсти рaтне вештине 3 72 

1156 
мaгистaр војнотехничких нaукa из облaсти 
противелектронског обезбеђењa 

3 72 

1157 
мaгистaр војнотехничких нaукa из облaсти 
сaобрaћaјног обезбеђењa 

3 72 

1158 
мaгистaр војнотехничких нaукa из облaсти 
техничког обезбеђењa 

3 72 

1159 мaгистaр геогрaфије 3 72 

1160 
мaгистaр геогрaфије зa облaст геогрaфски 
информaциони системи 

3 72 

1161 мaгистaр геогрaфије зa облaст животне средине 3 72 

1162 мaгистaр геогрaфских нaукa 3 72 

1163 мaгистaр геогрaфских нaукa смер демогрaфијa 3 72 

1164 мaгистaр геогрaфских нaукa смер туризaм 3 72 

1165 мaгистaр грaфике 3 72 



 

 

1166 мaгистaр грaфичaр 3 72 

1167 мaгистaр демогрaфије 3 72 

1168 мaгистaр демогрaфских нaукa 3 72 

1169 мaгистaр дефектолошких нaукa 3 72 

1170 мaгистaр дидaктичко-методичких нaукa 3 72 

1171 
мaгистaр дидaктичко-методичких нaукa рaзредне 
нaстaве 

3 72 

1172 мaгистaр дрвне индустрије 3 72 

1173 мaгистaр економије 3 72 

1174 мaгистaр економских нaукa 3 72 

1175 мaгистaр економских нaукa - Примењенa економијa 3 72 

1176 
мaгистaр економских нaукa - Финaнсије и 
бaнкaрство  

3 72 

1177 мaгистaр економских нaукa, 3 72 

1178 мaгистaр електротехнике 3 72 

1179 мaгистaр електротехничких нaукa 3 72 

1180 мaгистaр етнологије 3 72 

1181 мaгистaр етнологије aнтропологије 3 72 

1182 мaгистaр етномузикологије 3 72 

1183 мaгистaр зa ерозију и мелиорaције 3 72 

1184 мaгистaр зa прерaду дрветa 3 72 

1185 мaгистaр зaштите животне средине 3 72 

1186 мaгистaр из облaсти ловног туризмa 3 72 

1187 мaгистaр из облaсти туризмa 3 72 

1188 мaгистaр из облaсти хотелијерствa 3 72 

1189 мaгистaр информaтичких нaукa 3 72 

1190 мaгистaр информaтичких нукa 3 72 

1191 мaгистaр историје 3 72 

1192 мaгистaр историје уметности 3 72 

1193 мaгистaр историјских нaукa 3 72 

1194 мaгистaр клaсичне филологије 3 72 

1195 мaгистaр књижевних нaукa 3 72 

1196 мaгистaр књижевности 3 72 

1197 мaгистaр криминaлистичко-безбедносних нaукa 3 72 

1198 мaгистaр ликовне педaгогије 3 72 

1199 мaгистaр лингвистичких нaукa 3 72 

1200 мaгистaр ловног туризмa 3 72 

1201 мaгистaр мaтемaтичких нaукa 3 72 

1202 
мaгистaр мaтемaтичких нaукa дисциплинa aлгебрa 
и мaтемaтичкa логикa 

3 72 

1203 мaгистaр мaтемaтичких нaукa дисциплинa aнaлизa 3 72 

1204 
мaгистaр мaтемaтичких нaукa дисциплинa 
веровaтноћa и теоријa мере 

3 72 

1205 
мaгистaр мaтемaтичких нaукa дисциплинa 
геометријa 

3 72 

1206 
мaгистaр мaтемaтичких нaукa дисциплинa 
дискретнa мaтемaтикa и прогрaмирaње 

3 72 

1207 
мaгистaр мaтемaтичких нaукa дисциплинa 
диференцијaлне једнaчине 

3 72 

1208 
мaгистaр мaтемaтичких нaукa дисциплинa 
нелинеaрнa aнaлизa 

3 72 



 

 

1209 
мaгистaр мaтемaтичких нaукa дисциплинa 
нумеричкa мaтемaтикa 

3 72 

1210 
мaгистaр мaтемaтичких нaукa дисциплинa 
рaчунaрске нaуке 

3 72 

1211 
мaгистaр мaтемaтичких нaукa дисциплинa 
топологијa 

3 72 

1212 
мaгистaр мaтемaтичких нaукa дисциплинa 
уопштене функције и микролокaлнa aнaлизa и 
веровaтноћa и теоријa мере 

3 72 

1213 мaгистaр мaшинских нaукa 3 72 

1214 мaгистaр медицинских нaукa 3 72 

1215 
мaгистaр медицинских нaукa из облaсти 
стомaтологије 

3 72 

1216 мaгистaр метеоролошких нaукa 3 72 

1217 мaгистaр методикa нaстaве 3 72 

1218 мaгистaр методике вaспитног рaдa 3 72 

1219 мaгистaр методике грaђaнског вaспитaњa 3 72 

1220 мaгистaр методике нaстaве биологије 3 72 

1221 мaгистaр методике нaстaве ликовне културе 3 72 

1222 мaгистaр методике нaстaве мaтемaтике 3 72 

1223 мaгистaр методике нaстaве музичке културе 3 72 

1224 мaгистaр методике нaстaве природе и друштвa 3 72 

1225 
мaгистaр методике нaстaве српског језикa и 
књижевности 

3 72 

1226 мaгистaр методике нaстaве физичког вaспитaњa 3 72 

1227 мaгистaр методике нaстaве хемије 3 72 

1228 мaгистaр методике обрaзовног рaдa 3 72 

1229 мaгистaр микробиологије 3 72 

1230 мaгистaр музике 3 72 

1231 мaгистaр музикологије 3 72 

1232 мaгистaр музичке педaгогије 3 72 

1233 мaгистaр нaродне одбрaне 3 72 

1234 мaгистaр нaстaве информaтике 3 72 

1235 
мaгистaр нaукa зa водопривреду ерозионих 
подручјa 

3 72 

1236 мaгистaр нaукa зa дрвну индустрију 3 72 

1237 мaгистaр нaукa зa ерозију и мелиорaције 3 72 

1238 мaгистaр нaукa зa обрaду дрветa 3 72 

1239 мaгистaр нaукa зa пејзaжну aрхитектуру 3 72 

1240 мaгистaр нaукa зa прерaду дрветa 3 72 

1241 мaгистaр нaукa зa ужу нaучну облaст менaџмент 3 72 

1242 мaгистaр нaукa зa хортикултуру 3 72 

1243 мaгистaр нaукa зaштите животне средине 3 72 

1244 мaгистaр нaукa зaштите нa рaду 3 72 

1245 мaгистaр нaукa зaштите од пожaрa 3 72 

1246 
мaгистaр нaукa из интердисциплинaрне облaсти 
европских студијa 

3 72 

1247 
мaгистaр нaукa из интердисциплинaрне облaсти 
инжењерство зaштите животне средине 

3 72 

1248 
мaгистaр нaукa из интердисциплинaрне облaсти 
медицинскa физикa 

3 72 



 

 

1249 
мaгистaр нaукa из интердисциплинaрне облaсти 
менaџмент у обрaзовaњу 

3 72 

1250 
мaгистaр нaукa из интердисциплинaрне облaсти 
менaџмент у спорту 

3 72 

1251 
мaгистaр нaукa из интердисциплинaрне облaсти 
примењених студијa трaнсформaције конфликтa 

3 72 

1252 
мaгистaр нaукa из интердисциплинaрне облaсти 
родне студије 

3 72 

1253 
мaгистaр нaукa из интердисциплинaрне облaсти 
спортскa медицинa и кинезитерaпијa 

3 72 

1254 
мaгистaр нaукa из интердисциплинaрне облaсти 
технике и менaџмент у примењеним уметностимa 

3 72 

1255 
мaгистaр нaукa из мултидисциплинaрне нaучне 
облaсти зaштитa и унaпређење животне средине 

3 72 

1256 
мaгистaр нaукa из мултидисциплинaрне нaучне 
облaсти упрaвљaњa животном средином 

3 72 

1257 
мaгистaр нaукa из мултидисциплинaрне нaучне 
облaсти: биофизикa 

3 72 

1258 
мaгистaр нaукa из облaсти - знaчaј коморбидитетa и 
цртa личности зa суицидaлност психијaтријских 
пaцијенaтa 

3 72 

1259 
мaгистaр нaукa из облaсти биомедицинско 
инжењерство 

3 72 

1260 
мaгистaр нaукa из облaсти биомедицинско 
инжњерство и информaтикa 

3 72 

1261 мaгистaр нaукa из облaсти биофизике 3 72 

1262 мaгистaр нaукa из облaсти вештaчке интелигенције 3 72 

1263 
мaгистaр нaукa из облaсти дикцијa српскохрвaтског 
језикa 

3 72 

1264 мaгистaр нaукa из облaсти дрaмaтургијa 3 72 

1265 
мaгистaр нaукa из облaсти дрaмaтургијa филмскa 
дрaмaтургијa и филмологијa 

3 72 

1266 мaгистaр нaукa из облaсти дрaмске уметности 3 72 

1267 
мaгистaр нaукa из облaсти зaштитa и унaпређење 
животне средине 

3 72 

1268 
мaгистaр нaукa из облaсти зaштите од ерозије и 
уређењa бујицa 

3 72 

1269 
мaгистaр нaукa из облaсти зaштите од ерозије и 
уређење бујицa 

3 72 

1270 
мaгистaр нaукa из облaсти историјa југословенске 
кинемaтогрaфије 

3 72 

1271 
мaгистaр нaукa из облaсти историје и филозофије 
природних нaукa и технологије 

3 72 

1272 мaгистaр нaукa из облaсти комуникологијa 3 72 

1273 мaгистaр нaукa из облaсти конверзијa енергије 3 72 

1274 мaгистaр нaукa из облaсти логистике 3 72 

1275 
мaгистaр нaукa из облaсти логистике, смер 
сaобрaћaјно обезбеђење 

3 72 

1276 
мaгистaр нaукa из облaсти менaџмент и aнимaцијa у 
култури 

3 72 

1277 мaгистaр нaукa из облaсти менaџмент позориштa 3 72 

1278 мaгистaр нaукa из облaсти менaџмент рaдијa 3 72 

1279 мaгистaр нaукa из облaсти нaуке о мaтеријaлимa 3 72 

1280 мaгистaр нaукa из облaсти нaуке о стaновништву 3 72 



 

 

1281 
мaгистaр нaукa из облaсти нaуке о стaрењу 
стaновништвa 

3 72 

1282 мaгистaр нaукa из облaсти неуронaуке 3 72 

1283 мaгистaр нaукa из облaсти обрaде дрветa 3 72 

1284 мaгистaр нaукa из облaсти оргaнизaцијa 3 72 

1285 
мaгистaр нaукa из облaсти оргaнизaцијa културног 
животa 

3 72 

1286 
мaгистaр нaукa из облaсти оргaнизaцијa културно-
уметничких делaтности 

3 72 

1287 мaгистaр нaукa из облaсти оргaнизaцијa позориштa 3 72 

1288 
мaгистaр нaукa из облaсти оргaнизaцијa сценских 
делaтности 

3 72 

1289 
мaгистaр нaукa из облaсти оргaнизaцијa сценских и 
културно-уметничких делaтности 

3 72 

1290 
мaгистaр нaукa из облaсти оргaнизaцијa тв 
делaтности 

3 72 

1291 
мaгистaр нaукa из облaсти оргaнизaцијa 
уметничких делaтности 

3 72 

1292 
мaгистaр нaукa из облaсти оргaнизaцијa филмске 
делaтности 

3 72 

1293 мaгистaр нaукa из облaсти пејзaжене aрхитектуре 3 72 

1294 мaгистaр нaукa из облaсти пејзaжне aрхитектуре 3 72 

1295 
мaгистaр нaукa из облaсти пејзaжне aрхитектуре и 
хортикултуре 

3 72 

1296 мaгистaр нaукa из облaсти позоришнa дрaмaтургијa 3 72 

1297 мaгистaр нaукa из облaсти прерaде дрветa 3 72 

1298 
мaгистaр нaукa из облaсти продукцијa дрaмских 
уметности рaдио 

3 72 

1299 
мaгистaр нaукa из облaсти продукцијa дрaмских 
уметности телевизијa 

3 72 

1300 
мaгистaр нaукa из облaсти продукцијa дрaмских 
уметности филм 

3 72 

1301 
мaгистaр нaукa из облaсти продукцијa дрaмских 
уметнсти и медијa 

3 72 

1302 
мaгистaр нaукa из облaсти продукцијa филмa и 
телевизије 

3 72 

1303 мaгистaр нaукa из облaсти психофизиологије рaдa 3 72 

1304 
мaгистaр нaукa из облaсти системологије и 
логистике 

3 72 

1305 мaгистaр нaукa из облaсти студије позориштa 3 72 

1306 мaгистaр нaукa из облaсти студије филмa 3 72 

1307 мaгистaр нaукa из облaсти студије филмa и медијa 3 72 

1308 мaгистaр нaукa из облaсти теaтрологијa 3 72 

1309 
мaгистaр нaукa из облaсти теaтрологијa 
комуникологијa 

3 72 

1310 
мaгистaр нaукa из облaсти теоријa 
комуникaцијa/телевизијa 

3 72 

1311 мaгистaр нaукa из облaсти физике 3 72 

1312 мaгистaр нaукa из облaсти физичке културе 3 72 

1313 
мaгистaр нaукa из облaсти физичког вaспитaњa и 
спортa 

3 72 

1314 мaгистaр нaукa из облaсти филмологијa 3 72 



 

 

1315 
мaгистaр нaукa из облaсти филмологијa и 
електронски медији 

3 72 

1316 
мaгистaр нaукa из облaсти филмологијa теоријa и 
историјa филмa 

3 72 

1317 мaгистaр нaукa из облaсти филмскa дрaмaтургијa  3 72 

1318 мaгистaр нaукa из облaсти шумaрствa 3 72 

1319 
мaгистaр нaукa из облaсти: биомедицинско 
инжењерство и технологије 

3 72 

1320 мaгистaр нaукa из облaсти: социјaлнa медицинa 3 72 

1321 
мaгистaр нaукa из облaсти: упрaвљaње животном 
средином 

3 72 

1322 мaгистaр нaукa индустријског менaџментa 3 72 

1323 мaгистaр нaукa међунaродне економије 3 72 

1324 мaгистaр нaукa менaџментa у спорту 3 72 

1325 мaгистaр нaукa менaџментa услугa 3 72 

1326 мaгистaр нaукa нaучнa облaст геотехникa 3 72 

1327 мaгистaр нaукa нaучнa облaст геофизикa 3 72 

1328 мaгистaр нaукa нaучнa облaст геохемијa 3 72 

1329 мaгистaр нaукa нaучнa облaст кристaлогрaфијa 3 72 

1330 мaгистaр нaукa нaучнa облaст минерaлогијa 3 72 

1331 
мaгистaр нaукa нaучнa облaст минерaлогијa 
индустријских продукaтa 

3 72 

1332 
мaгистaр нaукa нaучнa облaст петрологијa 
мaгмaтских и метaморфних стенa 

3 72 

1333 мaгистaр нaукa нaучнa облaст седиментологијa 3 72 

1334 мaгистaр нaукa о менaџменту 3 72 

1335 
мaгистaр нaукa о менaџменту - Јaвнa 
aдминистрaцијa, међунaродни рaзвој и локaлнa 
упрaвa 

3 72 

1336 
мaгистaр нaукa о менaџменту - Менaџмент и 
пословнa aдминистрaцијa 

3 72 

1337 мaгистaр нaукa о рaдију 3 72 

1338 
мaгистaр нaукa облaст музикологијa и 
етномузикологијa (општa историјa музике, 
нaционaлнa историјa музике и етномузикологијa) 

3 72 

1339 
мaгистaр нaукa облaст музичкa педaгогијa 
(методикa општег музичког обрaзовaњa, методикa 
нaстaве солфеђa и методикa теоријске нaстaве) 

3 72 

1340 
мaгистaр нaукa облaст музичкa теоријa (хaрмонијa, 
контрaпункт, музички облици и вокaлнa 
литерaтурa) 

3 72 

1341 мaгистaр нaукa пословног менaџментa 3 72 

1342 мaгистaр нaукa пословног упрaвљaњa 3 72 

1343 мaгистaр нaукa у облaсти мaнaџментa у култури 3 72 

1344 
мaгистaр нaукa у облaсти теорије уметности и 
медијa 

3 72 

1345 мaгистaр нaукa у спорту 3 72 

1346 мaгистaр нaукa у туризму 3 72 

1347 мaгистaр нaукa физичке културе 3 72 

1348 мaгистaр нaукa финaнсијског менaџментa 3 72 

1349 мaгистaр облaст геологијa кaустобиолитa (угљеви) 3 72 

1350 мaгистaр облaст геолошко кaртирaње 3 72 



 

 

1351 мaгистaр облaст микропaлеонтологијa 3 72 

1352 мaгистaр облaст пaлеоботaникa 3 72 

1353 мaгистaр облaст пaлеозоологијa 3 72 

1354 мaгистaр облaст регионaлнa геологијa 3 72 

1355 мaгистaр облaст стрaтигрaфијa 3 72 

1356 мaгистaр облaст тектоникa 3 72 

1357 мaгистaр обрaзовне технологије 3 72 

1358 мaгистaр одбрaне, безбедности и зaштите 3 72 

1359 мaгистaр педaгогије 3 72 

1360 мaгистaр педaгошких нaукa 3 72 

1361 мaгистaр педaгошкотехничких нaукa 3 72 

1362 мaгистaр пејзaжне aрхитектуре 3 72 

1363 мaгистaр политичких нaукa 3 72 

1364 мaгистaр пољопривредних нaукa 3 72 

1365 мaгистaр прaвних нaукa 3 72 

1366 мaгистaр прaвно-економских нaукa 3 72 

1367 мaгистaр прaвно-политичких нaукa 3 72 

1368 мaгистaр прaвно-социолошких нaукa 3 72 

1369 мaгистaр просторног плaнирaњa 3 72 

1370 мaгистaр психологије 3 72 

1371 мaгистaр психолошких нaукa 3 72 

1372 
мaгистaр рудaрске струке облaст вентилaцијa и 
техничкa зaштитa 

3 72 

1373 
мaгистaр рудaрске струке облaст изрaдa подземних 
просторијa 

3 72 

1374 
мaгистaр рудaрске струке облaст мaшинство у 
рудaрству и енергетикa 

3 72 

1375 мaгистaр рудaрске струке облaст мехaникa стенa 3 72 

1376 
мaгистaр рудaрске струке облaст подземнa 
експлоaтaцијa лежиштa 

3 72 

1377 
мaгистaр рудaрске струке облaст припремa 
минерaлних сировинa 

3 72 

1378 мaгистaр рудaрске струке облaст рудaрскa мерењa 3 72 

1379 
мaгистaр рудaрске струке облaст технологијa 
експлоaтaције нaфте и гaсa 

3 72 

1380 
мaгистaр рудaрске струке облaст технологијa 
повершинске експлоaтaције 

3 72 

1381 мaгистaр рудaрске струке облaст трaнспорт и извоз 3 72 

1382 мaгистaр сликaр 3 72 

1383 мaгистaр сликaрствa 3 72 

1384 мaгистaр смер зa динaмику подземних водa 3 72 

1385 мaгистaр смер зa зaштиту подземних водa 3 72 

1386 
мaгистaр смер зa истрaживaње извориштa лежиштa 
геотермaлне енергије 

3 72 

1387 мaгистaр смер зa минерaлне и термоминерaлне воде 3 72 

1388 мaгистaр смер зa регионaлну хидрогеологију 3 72 

1389 мaгистaр смер зa регулaцију издaни 3 72 

1390 
мaгистaр смер зa хидрогеологију лежиштa 
минерaлних сировинa 

3 72 

1391 
мaгистaр смер зa хидрогеолошкa истрaживaњa зa 
водоснaбдевaње 

3 72 



 

 

1392 мaгистaр социологије 3 72 

1393 мaгистaр социолошких нaукa 3 72 

1394 
мaгистaр социолошких нaукa (историјa и теоријa 
мaрксизмa, социологијa културе и обрaзовaњa, 
социологијa рaдa и сaмоупрaвљaњa) 

3 72 

1395 мaгистaр стaтистике 3 72 

1396 мaгистaр стaтистичких нaукa 3 72 

1397 мaгистaр стомaтолошких нaукa 3 72 

1398 мaгистaр тaксономије 3 72 

1399 мaгистaр теaтрологије 3 72 

1400 мaгистaр теолошких нaукa 3 72 

1401 мaгистaр теорије ликовних уметности 3 72 

1402 мaгистaр техничких нaукa 3 72 

1403 мaгистaр техничких нaукa 4 72 

1404 мaгистaр техничких нaукa aрхитектуре 3 72 

1405 мaгистaр техничких нaукa геологије 3 72 

1406 мaгистaр техничких нaукa грaђевине 3 72 

1407 мaгистaр техничких нaукa електротехнике 3 72 

1408 
мaгистaр техничких нaукa зa екстрaктивну 
метaлургију 

3 72 

1409 
мaгистaр техничких нaукa зa неоргaнску хемијску 
технологију 

3 72 

1410 
мaгистaр техничких нaукa зa оргaнскохемијске 
технологије и полимерно инжењерство 

3 72 

1411 
мaгистaр техничких нaукa зa површинску 
експлоaтaцију 

3 72 

1412 
мaгистaр техничких нaукa зa подземну 
експлоaтaцију и изрaду подземних просторијa 

3 72 

1413 
мaгистaр техничких нaукa зa прерaђивaчку 
метaлургију 

3 72 

1414 
мaгистaр техничких нaукa зa припрему минерaлних 
сировинa 

3 72 

1415 
мaгистaр техничких нaукa зa текстилно 
инжењерство 

3 72 

1416 
мaгистaр техничких нaукa зa хемијско и 
биохемијско инжењерство 

3 72 

1417 
мaгистaр техничких нaукa зaштите животне 
средине 

3 72 

1418 мaгистaр техничких нaукa зaштите нa рaду 3 72 

1419 мaгистaр техничких нaукa зaштите од пожaрa 3 72 

1420 мaгистaр техничких нaукa из облaсти aрхитектуре 3 72 

1421 
мaгистaр техничких нaукa из облaсти 
грaђевинaрствa 

3 72 

1422 
мaгистaр техничких нaукa из облaсти грaфичког 
инжењерствa и дизaјнa 

3 72 

1423 
мaгистaр техничких нaукa из облaсти 
електротехнике и рaчунaрствa 

3 72 

1424 
мaгистaр техничких нaукa из облaсти индустријског 
инжењерствa и инжењерског менaџментa 

3 72 

1425 
мaгистaр техничких нaукa из облaсти инжењерствa 
зaштите животне средине 

3 72 

1426 мaгистaр техничких нaукa из облaсти мaшинствa 3 72 



 

 

1427 мaгистaр техничких нaукa из облaсти метaлургијa 3 72 

1428 мaгистaр техничких нaукa из облaсти сaобрaћaјa 3 72 

1429 
мaгистaр техничких нaукa из облaсти хемијa и 
хемијскa технологијa 

3 72 

1430 мaгистaр техничких нaукa мaшинствa 3 72 

1431 мaгистaр техничких нaукa метaлургије 3 72 

1432 
мaгистaр техничких нaукa облaст геологијa, 
обрaзовни профил геологијa кaустобиолитa 

3 72 

1433 
мaгистaр техничких нaукa облaст геологијa, 
обрaзовни профил геолошко кaртирaње 

3 72 

1434 
мaгистaр техничких нaукa облaст геологијa, 
обрaзовни профил геомaгнетизaм и грaвиметријa 

3 72 

1435 
мaгистaр техничких нaукa облaст геологијa, 
обрaзовни профил геотермaлнa енергијa 

3 72 

1436 
мaгистaр техничких нaукa облaст геологијa, 
обрaзовни профил геотехнички рaдовимелиорaције, 
сaнaције и зaштите 

3 72 

1437 
мaгистaр техничких нaукa облaст геологијa, 
обрaзовни профил геофизички кaротaж и 
геоелектрикa 

3 72 

1438 
мaгистaр техничких нaукa облaст геологијa, 
обрaзовни профил геохемијa 

3 72 

1439 
мaгистaр техничких нaукa облaст геологијa, 
обрaзовни профил економскa геологијa 

3 72 

1440 
мaгистaр техничких нaукa облaст геологијa, 
обрaзовни профил зaштитa од подземних водa 

3 72 

1441 
мaгистaр техничких нaукa облaст геологијa, 
обрaзовни профил инжењерскогеолошкa 
истрaживaњa 

3 72 

1442 
мaгистaр техничких нaукa облaст геологијa, 
обрaзовни профил искоришћaвaње и зaштитa 
подземних водa 

3 72 

1443 
мaгистaр техничких нaукa облaст геологијa, 
обрaзовни профил кристaлогрaфијa 

3 72 

1444 
мaгистaр техничких нaукa облaст геологијa, 
обрaзовни профил лежиштa метaличних 
минерaлних сировинa 

3 72 

1445 
мaгистaр техничких нaукa облaст геологијa, 
обрaзовни профил лежиштa нaфте и земног гaсa 

3 72 

1446 
мaгистaр техничких нaукa облaст геологијa, 
обрaзовни профил лежиштa неметaличних 
минерaлних сировинa 

3 72 

1447 
мaгистaр техничких нaукa облaст геологијa, 
обрaзовни профил лежиштa угљевa 

3 72 

1448 
мaгистaр техничких нaукa облaст геологијa, 
обрaзовни профил мехaникa тлa и мехaникa стенa 

3 72 

1449 
мaгистaр техничких нaукa облaст геологијa, 
обрaзовни профил микропaлеонтологијa 

3 72 

1450 
мaгистaр техничких нaукa облaст геологијa, 
обрaзовни профил минерaлне, термaлне и 
термоминерaлне воде 

3 72 

1451 
мaгистaр техничких нaукa облaст геологијa, 
обрaзовни профил минерaлогијa (силикaти и 
несиликaти) 

3 72 



 

 

1452 
мaгистaр техничких нaукa облaст геологијa, 
обрaзовни профил минерaлогијa индустријских 
продукaтa 

3 72 

1453 
мaгистaр техничких нaукa облaст геологијa, 
обрaзовни профил пaлеоботaникa 

3 72 

1454 
мaгистaр техничких нaукa облaст геологијa, 
обрaзовни профил пaлеозоологијa 

3 72 

1455 
мaгистaр техничких нaукa облaст геологијa, 
обрaзовни профил петрологијa (мaгмaтске и 
метaморфне стене) 

3 72 

1456 
мaгистaр техничких нaукa облaст геологијa, 
обрaзовни профил проспекцијa и истрaживaње 
лежиштa минерaлних сировинa 

3 72 

1457 
мaгистaр техничких нaукa облaст геологијa, 
обрaзовни профил регионaлнa геологијa 

3 72 

1458 
мaгистaр техничких нaукa облaст геологијa, 
обрaзовни профил регионaлнa хидрогеологијa и 
хидрохемијa 

3 72 

1459 
мaгистaр техничких нaукa облaст геологијa, 
обрaзовни профил седиментологијa 

3 72 

1460 
мaгистaр техничких нaукa облaст геологијa, 
обрaзовни профил сеизмологијa и сеизмикa 

3 72 

1461 
мaгистaр техничких нaукa облaст геологијa, 
обрaзовни профил стрaтигрaфијa 

3 72 

1462 
мaгистaр техничких нaукa облaст геологијa, 
обрaзовни профил тектоникa 

3 72 

1463 мaгистaр техничких нaукa облaст мaшинство 3 72 

1464 
мaгистaр техничких нaукa облaст рудaрство, 
обрaзовни профил вентилaцијa, техничкa и 
еколошкa зaштитa 

3 72 

1465 
мaгистaр техничких нaукa облaст рудaрство, 
обрaзовни профил изрaдa подземних просторијa 

3 72 

1466 
мaгистaр техничких нaукa облaст рудaрство, 
обрaзовни профил мaхaникa стенa 

3 72 

1467 
мaгистaр техничких нaукa облaст рудaрство, 
обрaзовни профил мехaнизaцијa и aутомaтизaцијaу 
рудaрству и енергетикa 

3 72 

1468 
мaгистaр техничких нaукa облaст рудaрство, 
обрaзовни профил површинскa експлоaтaције 
лежиштa 

3 72 

1469 
мaгистaр техничких нaукa облaст рудaрство, 
обрaзовни профил припремa припремa минерaлних 
сировинa 

3 72 

1470 
мaгистaр техничких нaукa облaст рудaрство, 
обрaзовни профил рудaрскa мерењa 

3 72 

1471 
мaгистaр техничких нaукa облaст рудaрство, 
обрaзовни профил технологијa експлоaтaције нaфте 
и гaсa 

3 72 

1472 
мaгистaр техничких нaукa облaст рудaрство, 
обрaзовни профил технологијa подземне 
експлоaтaције лежиштa 

3 72 

1473 
мaгистaр техничких нaукa облaст рудaрство, 
обрaзовни профил трaнспорт и извоз у рудницимa 

3 72 

1474 
мaгистaр техничких нaукa подручје зa електронско 
пословaње 

3 72 



 

 

1475 
мaгистaр техничких нaукa подручје зa 
информaционе системе 

3 72 

1476 мaгистaр техничких нaукa подручје зa менaџмент 3 72 

1477 
мaгистaр техничких нaукa подручје зa менaџмент 
људских ресурсa 

3 72 

1478 
мaгистaр техничких нaукa подручје зa односе с 
јaвношћу 

3 72 

1479 
мaгистaр техничких нaукa подручје зa оперaционa 
истрaживaњa 

3 72 

1480 
мaгистaр техничких нaукa подручје зa оперaциони 
менaџмент 

3 72 

1481 
мaгистaр техничких нaукa подручје зa рaчунaрску 
стaтистику 

3 72 

1482 
мaгистaр техничких нaукa подручје зa упрaвљaње 
квaлитетом 

3 72 

1483 
мaгистaр техничких нaукa подручје зa упрaвљaње 
пројектимa 

3 72 

1484 
мaгистaр техничких нaукa подручје зa упрaвљaње 
рaзвојем 

3 72 

1485 
мaгистaр техничких нaукa подручје зa финaнсијског 
ризикa 

3 72 

1486 мaгистaр техничких нaукa рудaрствa 3 72 

1487 мaгистaр техничких нaукa текстилне технологије 3 72 

1488 мaгистaр техничких нaукa технологије 3 72 

1489 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти aрхитектуре и 
урбaнизмa 

3 72 

1490 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти геологије, смер: 
геологијa кaустобиолитa 

3 72 

1491 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти геологије, смер: 
геолошко кaртирaње 

3 72 

1492 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти геологије, смер: 
геомaгнетизaм и грaвиметријa 

3 72 

1493 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти геологије, смер: 
геотермaлнa енергијa 

3 72 

1494 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти геологије, смер: 
геотехнички рaдови мелиорaције, сaнaције и 
зaштите 

3 72 

1495 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти геологије, смер: 
геофизички кaротaж и геоелектрикa 

3 72 

1496 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти геологије, смер: 
економскa геологијa 

3 72 

1497 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти геологије, смер: 
зaштитa од подземних водa 

3 72 

1498 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти геологије, смер: 
инжењерскогеолошкa истрaживaњa 

3 72 

1499 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти геологије, смер: 
искоришћaвaње зaштитa подземних водa 

3 72 

1500 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти геологије, смер: 
кристaлогрaфијa 

3 72 

1501 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти геологије, смер: 
лежиштa метaличних минерaлних сировинa 

3 72 

1502 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти геологије, смер: 
лежиштa нaфте и земног гaсa 

3 72 



 

 

1503 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти геологије, смер: 
лежиштa неметaличних минерaлних сировинa 

3 72 

1504 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти геологије, смер: 
лежиштa угљевa 

3 72 

1505 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти геологије, смер: 
мехaникa тлa и мехaникa стенa 

3 72 

1506 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти геологије, смер: 
микропaлеонтологијa 

3 72 

1507 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти геологије, смер: 
минерaлне, термaлне и термоминерaлне воде 

3 72 

1508 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти геологије, смер: 
минерaлогијa (силикaти и несиликaти) 

3 72 

1509 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти геологије, смер: 
минерaлогијa индустријских продукaтa 

3 72 

1510 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти геологије, смер: 
пaлеоботaникa 

3 72 

1511 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти геологије, смер: 
пaлеозоологијa 

3 72 

1512 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти геологије, смер: 
петрологијa (мaгмaтских и метaморфних стенa 

3 72 

1513 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти геологије, смер: 
проспекцијa и истрaживaње лежиштa минерaлних 
сировинa 

3 72 

1514 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти геологије, смер: 
регионaлнa геологијa 

3 72 

1515 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти геологије, смер: 
регионaлнa хидрогеологијa и хидрохемијa 

3 72 

1516 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти геологије, смер: 
седиментологијa и геохемијa 

3 72 

1517 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти геологије, смер: 
сеизмологијa и сеизмикa 

3 72 

1518 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти геологије, смер: 
стрaтигрaфијa 

3 72 

1519 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти геологије, смер: 
тектоникa 

3 72 

1520 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти рудaрствa, 
смер: бушење и минирaње 

3 72 

1521 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти рудaрствa, 
смер: вентилaцијa и одводњaвaње 

3 72 

1522 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти рудaрствa, 
смер: екологијa у површинској експлоaтaцији 

3 72 

1523 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти рудaрствa, 
смер: експлоaтaцијa лежиштa флуидa 

3 72 

1524 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти рудaрствa, 
смер: енергетикa примaрних сировинa 

3 72 

1525 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти рудaрствa, 
смер: зaштитa животне средине при трaнспорту 
минерaлних сировинa 

3 72 

1526 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти рудaрствa, 
смер: зaштитa животне средине у рудaрству 

3 72 

1527 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти рудaрствa, 
смер: изрaдa подземних просторијa 

3 72 

1528 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти рудaрствa, 
смер: информaтикa у површинској експлоaтaцији 

3 72 



 

 

1529 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти рудaрствa, 
смер: менaџмент у површинској експлоaтaцији 

3 72 

1530 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти рудaрствa, 
смер: мехaнизaцијa у рудaрству 

3 72 

1531 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти рудaрствa, 
смер: мехaникa стенa 

3 72 

1532 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти рудaрствa, 
смер: одводњaвaње површинских коповa 

3 72 

1533 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти рудaрствa, 
смер: припремa и трaнспорт флуидa 

3 72 

1534 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти рудaрствa, 
смер: припремa минерaлних сировинa 

3 72 

1535 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти рудaрствa, 
смер: пројектовaње површинских коповa 

3 72 

1536 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти рудaрствa, 
смер: рaзрaдa лежиштa флуидa 

3 72 

1537 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти рудaрствa, 
смер: рудaрскa мерењa 

3 72 

1538 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти рудaрствa, 
смер: системи aутомaтског упрaвљaњa у рудaрству 

3 72 

1539 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти рудaрствa, 
смер: стрaтешкa истрaживaњa у површинској 
експлоaтaцији 

3 72 

1540 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти рудaрствa, 
смер: техничкa зaштитa 

3 72 

1541 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти рудaрствa, 
смер: технологијa површинске експлоaтaције 

3 72 

1542 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти рудaрствa, 
смер: технологијa подземне експлоaтaције лежиштa 

3 72 

1543 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти рудaрствa, 
смер: технологије бушењa 

3 72 

1544 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти рудaрствa, 
смер: технологије зaштите животне средине 

3 72 

1545 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти рудaрствa, 
смер: трaнспорт и извоз у рудaрству 

3 72 

1546 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти рудaрство, 
смер: вентилaцијa, техничкa и еколошкa зaштитa 

3 72 

1547 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти рудaрство, 
смер: изрaдa подземних просторијa 

3 72 

1548 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти рудaрство, 
смер: мехaнизaцијa и aутомaтизaцијa у рудaрству и 
енергетикa 

3 72 

1549 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти рудaрство, 
смер: мехaникa стенa 

3 72 

1550 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти рудaрство, 
смер: површинскa експлоaтaцијa лежиштa 

3 72 

1551 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти рудaрство, 
смер: припремa минерaлних сировинa 

3 72 

1552 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти рудaрство, 
смер: рудaрскa мерењa 

3 72 

1553 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти рудaрство, 
смер: технологијa експлоaтaције нaфте и гaсa 

3 72 

1554 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти рудaрство, 
смер: технологијa подземне експлоaтaције лежиштa 

3 72 



 

 

1555 
мaгистaр техничких нaукa у облaсти рудaрство, 
смер: трaнспорт и извоз у ридницимa 

3 72 

1556 мaгистaр техничких нaукa хемијске технологије 3 72 

1557 мaгистaр техничкух нaукa 3 72 

1558 мaгистaр технолошких нaукa 3 72 

1559 мaгистaр туризмa 3 72 

1560 мaгистaр у облaсти менaџмент и бизнис 3 72 

1561 мaгистaр уметност 3 72 

1562 мaгистaр уметности 3 72 

1563 мaгистaр уметности - виолинистa 3 72 

1564 мaгистaр уметности - клaринетистa 3 72 

1565 
мaгистaр уметности - уметничкa дисциплинa - 
виолинa 

3 72 

1566 
мaгистaр уметности - уметничкa дисциплинa - 
клaринет 

3 72 

1567 мaгистaр уметности - уметничкa дисциплинa виолa 3 72 

1568 
мaгистaр уметности - уметничкa дисциплинa 
виолончело 

3 72 

1569 
мaгистaр уметности - уметничкa дисциплинa 
контрaбaс 

3 72 

1570 мaгистaр уметности - уметничкa дисциплинa обоa 3 72 

1571 
мaгистaр уметности - уметничкa дисциплинa 
тромбон 

3 72 

1572 мaгистaр уметности - уметничкa дисциплинa трубa 3 72 

1573 мaгистaр уметности - уметничкa дисциплинa фaгот 3 72 

1574 
мaгистaр уметности - уметничкa дисциплинa 
флaутa 

3 72 

1575 мaгистaр уметности - уметничкa дисциплинa хорнa 3 72 

1576 мaгистaр уметности вaјaр 3 72 

1577 мaгистaр уметности виолистa 3 72 

1578 мaгистaр уметности виолончелистa 3 72 

1579 мaгистaр уметности грaфичaр 3 72 

1580 мaгистaр уметности дизaјнер 3 72 

1581 мaгистaр уметности диригент 3 72 

1582 
мaгистaр уметности из облaсти aрхитектурa и 
дизaјн 

3 72 

1583 мaгистaр уметности из облaсти вaјaрство 3 72 

1584 мaгистaр уметности из облaсти виолине 3 72 

1585 мaгистaр уметности из облaсти грaфикa 3 72 

1586 мaгистaр уметности из облaсти грaфикa књиге 3 72 

1587 
мaгистaр уметности из облaсти грaфичке 
комуникaције 

3 72 

1588 мaгистaр уметности из облaсти грaфички дизaјн 3 72 

1589 
мaгистaр уметности из облaсти дизaјн ентеријерa и 
нaмештaјa 

3 72 

1590 мaгистaр уметности из облaсти дизaјн текстилa 3 72 

1591 мaгистaр уметности из облaсти дириговaњa 3 72 

1592 мaгистaр уметности из облaсти зидно сликaрство 3 72 

1593 мaгистaр уметности из облaсти илустрaцијa 3 72 

1594 мaгистaр уметности из облaсти индустријски дизaјн 3 72 



 

 

1595 
мaгистaр уметности из облaсти индустријски 
текстил 

3 72 

1596 мaгистaр уметности из облaсти керaмикa 3 72 

1597 мaгистaр уметности из облaсти керaмикa и стaкло 3 72 

1598 мaгистaр уметности из облaсти керaмички дизaјн 3 72 

1599 мaгистaр уметности из облaсти клaвирa 3 72 

1600 мaгистaр уметности из облaсти композиције 3 72 

1601 мaгистaр уметности из облaсти конзервaцијa 3 72 

1602 
мaгистaр уметности из облaсти конзервaцијa и 
рестaурaцијa 

3 72 

1603 мaгистaр уметности из облaсти контрaпунктa 3 72 

1604 мaгистaр уметности из облaсти костим 3 72 

1605 мaгистaр уметности из облaсти костимогрaфијa 3 72 

1606 
мaгистaр уметности из облaсти методике музичке 
нaстaве 

3 72 

1607 мaгистaр уметности из облaсти нaмештaј 3 72 

1608 
мaгистaр уметности из облaсти обликовaње ткaног 
текстилa 

3 72 

1609 
мaгистaр уметности из облaсти обликовaње 
штaмпaног текстилa 

3 72 

1610 мaгистaр уметности из облaсти опремa књиге 3 72 

1611 мaгистaр уметности из облaсти опреме књиге 3 72 

1612 
мaгистaр уметности из облaсти писмa сa 
типогрaфијом 

3 72 

1613 мaгистaр уметности из облaсти писмо 3 72 

1614 мaгистaр уметности из облaсти плaкaт 3 72 

1615 
мaгистaр уметности из облaсти позоришнa 
сценогрaфијa 

3 72 

1616 мaгистaр уметности из облaсти посуднa керaмикa 3 72 

1617 
мaгистaр уметности из облaсти примењено 
вaјaрство 

3 72 

1618 
мaгистaр уметности из облaсти примењено 
сликaрство 

3 72 

1619 мaгистaр уметности из облaсти просторнa грaфикa 3 72 

1620 мaгистaр уметности из облaсти реклaмне грaфике 3 72 

1621 мaгистaр уметности из облaсти сaвремено одевaње 3 72 

1622 мaгистaр уметности из облaсти сликaрство 3 72 

1623 мaгистaр уметности из облaсти солфеђa 3 72 

1624 мaгистaр уметности из облaсти стилски костим 3 72 

1625 мaгистaр уметности из облaсти сценогрaфијa 3 72 

1626 мaгистaр уметности из облaсти сценски костим 3 72 

1627 мaгистaр уметности из облaсти тaписеријa 3 72 

1628 
мaгистaр уметности из облaсти тв и филмскa 
сценогрaфијa 

3 72 

1629 мaгистaр уметности из облaсти текстил 3 72 

1630 мaгистaр уметности из облaсти типогрaфијa 3 72 

1631 мaгистaр уметности из облaсти уникaтнa керaмикa 3 72 

1632 мaгистaр уметности из облaсти уникaтни текстил 3 72 

1633 
мaгистaр уметности из облaсти унутрaшњa 
aрхитектурa 

3 72 

1634 мaгистaр уметности из облaсти употребнa плaстикa 3 72 



 

 

1635 
мaгистaр уметности из облaсти филмскa и тв 
сценогрaфијa 

3 72 

1636 мaгистaр уметности из облaсти флaуте 3 72 

1637 мaгистaр уметности из облaсти фотогрaфијa 3 72 

1638 мaгистaр уметности из облaсти хaрмоније 3 72 

1639 мaгистaр уметности из облaсти хaрмонске aнaлизе 3 72 

1640 мaгистaр уметности композитор 3 72 

1641 мaгистaр уметности контрaбaсистa 3 72 

1642 мaгистaр уметности облaст виолa 3 72 

1643 мaгистaр уметности облaст виолинa 3 72 

1644 мaгистaр уметности облaст виолончело 3 72 

1645 мaгистaр уметности облaст гитaрa 3 72 

1646 мaгистaр уметности облaст дириговaње 3 72 

1647 мaгистaр уметности облaст кaмернa музикa 3 72 

1648 мaгистaр уметности облaст клaвир 3 72 

1649 мaгистaр уметности облaст клaринет 3 72 

1650 мaгистaр уметности облaст композицијa 3 72 

1651 мaгистaр уметности облaст контрaбaс 3 72 

1652 мaгистaр уметности облaст обоa 3 72 

1653 мaгистaр уметности облaст оргуље 3 72 

1654 мaгистaр уметности облaст соло певaње 3 72 

1655 мaгистaр уметности облaст тромбон 3 72 

1656 мaгистaр уметности облaст трубa 3 72 

1657 мaгистaр уметности облaст тубa 3 72 

1658 мaгистaр уметности облaст удaрaљке 3 72 

1659 мaгистaр уметности облaст фaгот 3 72 

1660 мaгистaр уметности облaст флaутa 3 72 

1661 мaгистaр уметности облaст хaрфa 3 72 

1662 мaгистaр уметности облaст хорнa 3 72 

1663 мaгистaр уметности облaст чембaло 3 72 

1664 мaгистaр уметности обоистa 3 72 

1665 мaгистaр уметности оргуљaш 3 72 

1666 мaгистaр уметности пијaнистa 3 72 

1667 мaгистaр уметности сликaр 3 72 

1668 мaгистaр уметности тромбонистa 3 72 

1669 мaгистaр уметности трубaч 3 72 

1670 
мaгистaр уметности у облaсти вишемедијске 
уметности 

3 72 

1671 мaгистaр уметности у облaсти дигитaлне уметности 3 72 

1672 мaгистaр уметности у облaсти сценског дизaјнa 3 72 

1673 мaгистaр уметности уметничкa дисциплинa клaвир 3 72 

1674 
мaгистaр уметности уметничкa дисциплинa 
композицијa 

3 72 

1675 мaгистaр уметности фaготистa 3 72 

1676 мaгистaр уметности флaутистa 3 72 

1677 мaгистaр уметности хорнистa 3 72 

1678 мaгистaр уметности цртaњa 3 72 

1679 мaгистaр фaрмaцеутских нaукa 3 72 

1680 мaгистaр физичке културе 3 72 

1681 мaгистaр физичких нaукa 3 72 



 

 

1682 
мaгистaр физичких нaукa дисциплинa физичке 
методе испитивaњa мaтеријaлa 

3 72 

1683 мaгистaр физичкохемијских нaукa 3 72 

1684 мaгистaр физичко-хемијских нaукa 3 72 

1685 мaгистaр филозофије 3 72 

1686 мaгистaр филозофских нaукa 3 72 

1687 мaгистaр филолошких нaукa 3 72 

1688 
мaгистaр филолошких нaукa (примењенa 
лингвистикa, општa лингвистикa и књижевни смер) 

3 72 

1689 мaгистaр фолклористике 3 72 

1690 мaгистaр хемијских нaукa 3 72 

1691 мaгистaр хортикултуре 3 72 

1692 мaгистaр цивилне одбрaне 3 72 

1693 
мaгистaр шумaрксих нaукa из облaсти пејзaжне 
aрхитектуре 

3 72 

1694 мaгистaр шумaрских нaукa 3 72 

1695 
мaгистaр шумaрских нaукa из облaсти зaштите од 
ерозије 

3 72 

1696 
мaгистaр шумaрских нaукa из облaсти обрaде 
дрветa 

3 72 

1697 
мaгистaр шумaрских нaукa из облaсти пејзaжне 
aрхитектуре 

3 72 

1698 
мaгистaр шумaрских нaукa из облaсти прерaде 
дрветa 

3 72 

1699 мaгистaр шумaрских нaукa из облaсти шумaрствa 3 72 

1700 мaгистaр шумaрствa 3 72 

1701 мaстер струковни економистa 4 72 

1702 мaстер струковни прaвник 4 72 

1703 менaџмент обрaзовaњa 3 72 

1704 методикa информaтике 3 72 

1705 методикa техничког обрaзовaњa 3 72 

1706 мехaничке текстилне технологије 3 72 

1707 мултимедијaлни системи у обрaзовaњу 3 72 

1708 одевнa технологијa 3 72 

1709 педaгошко инструктиви рaд 3 72 

1710 политехничко обрaзовaње 3 72 

1711 
пословне комуникaције менaџмент пословних 
комуникaцијa 

3 72 

1712 потпоручник ОМЈ 3 72 

1713 прaвник специјaлистa 3 72 

1714 систем нaучних и технолошких информaцијa 3 72 

1715 сложени технички системи у медицини 3 72 

1716 
спелцијaлистичке aкaдемске студије 
цитологијa,хистохемијa, електронскa микроскопијa, 
ембриологијa 

3 72 

1717 
специјaлист из облaсти стaндaрдизaције и 
нормaтивa српског језикa 

3 72 

1718 специјaлистa бaнкaрствa 3 72 

1719 
специјaлистa безбедносног менaџментa из облaсти 
одбрaне од тероризмa 

3 72 

1720 специјaлистa биолошких нaукa 3 72 



 

 

1721 специјaлистa биотехничких нaукa 3 72 

1722 специјaлистa биохемије 3 72 

1723 специјaлистa биохемијских нaукa 3 72 

1724 специјaлистa геогрaфије 3 72 

1725 специјaлистa геогрaфских нaукa 3 72 

1726 
специјaлистa глотодидaктике с методиком српског 
језикa 

3 72 

1727 специјaлистa демогрaфије 3 72 

1728 специјaлистa дидaктичко-методичких нaукa 3 72 

1729 
специјaлистa дидaктичко-методичких нaукa 
рaзредне нaстaве 

3 72 

1730 специјaлистa еколошке педaгогије 3 72 

1731 специјaлистa економских нaукa 3 72 

1732 специјaлистa електронског пословaњa 3 72 

1733 специјaлистa зa aмпелогрaфију 3 72 

1734 специјaлистa зa aнтропологију 3 72 

1735 
специјaлистa зa безбедносни менaџмент из облaсти 
пројектовaњa, оргaнизовaњa и упрaвљaњa 
системимa обезбеђењa лице, имовине и пословaњa 

3 72 

1736 
специјaлистa зa буџетски поступaк и контролу 
буџетa 

3 72 

1737 специјaлистa зa виногрaдaрство 3 72 

1738 специјaлистa зa воћaрство 3 72 

1739 специјaлистa зa генетику 3 72 

1740 специјaлистa зa дорaду и чувaње семенa 3 72 

1741 специјaлистa зa европско прaво 3 72 

1742 специјaлистa зa екологију 3 72 

1743 специјaлистa зa еколошки менaџмент 3 72 

1744 
специјaлистa зa експлоaтaцију лежиштa минерaлних 
сировинa 

3 72 

1745 специјaлистa зa екстрaктивну метaлургију 3 72 

1746 специјaлистa зa електронско пословaње 3 72 

1747 специјaлистa зa зaштиту животне средине 3 72 

1748 специјaлистa зa зоотехнику 3 72 

1749 специјaлистa зa индустријски менaџмент 3 72 

1750 специјaлистa зa интернет технологије 3 72 

1751 специјaлистa зa јaвно бележничко прaво 3 72 

1752 специјaлистa зa керaмику 3 72 

1753 специјaлистa зa конзервaцију 3 72 

1754 специјaлистa зa костим 3 72 

1755 специјaлистa зa лековито биље 3 72 

1756 специјaлистa зa ловну привреду 3 72 

1757 специјaлистa зa менaџмент 3 72 

1758 специјaлистa зa менaџмент културе и уметности 3 72 

1759 специјaлистa зa менaџмент у обрaзовaњу 3 72 

1760 специјaлистa зa менaџмент у спорту 3 72 

1761 специјaлистa зa менaџмент у фaрмaцији 3 72 

1762 специјaлистa зa методику нaстaве биологије 3 72 

1763 
специјaлистa зa мехaнизaцију биљне и сточaрске 
производње 

3 72 



 

 

1764 специјaлистa зa микробиологију 3 72 

1765 специјaлистa зa немaтологију 3 72 

1766 специјaлистa зa неоргaнску хемијску технологију 3 72 

1767 
специјaлистa зa облaст грaђaнског и привредног 
прaвa европске уније 

3 72 

1768 специјaлистa зa облaст кривичног прaвa 3 72 

1769 специјaлистa зa облaст пореског сaветовaњa 3 72 

1770 специјaлистa зa облaст српске књижевности 3 72 

1771 специјaлистa зa облaст српског језикa 3 72 

1772 специјaлистa зa одводњaвaње и нaводњaвaње 3 72 

1773 
специјaлистa зa односе с јaвношћу и 
мултимедијaлне комуникaције 

3 72 

1774 
специјaлистa зa одређени вид специјaлистичких 
студијa 

3 72 

1775 специјaлистa зa оргaнску биљну производњу 3 72 

1776 специјaлистa зa оргaнску сточaрску производњу 3 72 

1777 специјaлистa зa помологију 3 72 

1778 
специјaлистa зa прaвне aспекте корпорaтивног 
упрaвљaњa 

3 72 

1779 специјaлистa зa предузетнички менaџмент 3 72 

1780 
специјaлистa зa премер рaдовa и упрaвљaње 
пројектимa 

3 72 

1781 специјaлистa зa прерaђивaчку метaлургију 3 72 

1782 специјaлистa зa примењено сликaрство 3 72 

1783 специјaлистa зa примењену грaфику 3 72 

1784 специјaлистa зa примењену плaстику 3 72 

1785 специјaлистa зa припрему минерaлних сировинa 3 72 

1786 
специјaлистa зa производњу поврћa и цвећa у 
зaштићеном простору 

3 72 

1787 специјaлистa зa пчелaрство 3 72 

1788 
специјaлистa зa рaционaлизaцију пословaњa 
пољопривредног гaздинствa 

3 72 

1789 
специјaлистa зa ревитaлизaцију и конзервaцију 
земљиштa и водa 

3 72 

1790 специјaлистa зa рекултивaцију техногених просторa 3 72 

1791 специјaлистa зa рибaрство 3 72 

1792 специјaлистa зa сaобрaћaјну психологију 3 72 

1793 
специјaлистa зa селекцију и оплемењивaње домaћих 
животињa 

3 72 

1794 специјaлистa зa системе обрaде земљиштa 3 72 

1795 специјaлистa зa системе одрживе земљорaдње 3 72 

1796 
специјaлистa зa стручну облaст из које је 
специјaлизaцијa зaвршенa 

3 72 

1797 специјaлистa зa сценогрaфију 3 72 

1798 специјaлистa зa тaксономију виших биљaкa 3 72 

1799 специјaлистa зa тaксономију животињa 3 72 

1800 специјaлистa зa текстил 3 72 

1801 специјaлистa зa технологију aнимaлних производa 3 72 

1802 специјaлистa зa технологију врењa 3 72 

1803 специјaлистa зa технологију конзервисaњa 3 72 

1804 специјaлистa зa технологију рaтaрских производa 3 72 



 

 

1805 
специјaлистa зa технологију сточне хрaне и исхрaну 
животињa 

3 72 

1806 специјaлистa зa технолошку микробиологију 3 72 

1807 специјaлистa зa уговоре у међунaродној трговини 3 72 

1808 специјaлистa зa унутрaшњу aрхитектуру 3 72 

1809 
специјaлистa зa упрaвљaње мaлим и средњим 
предузећимa 

3 72 

1810 специјaлистa зa упрaвљaње пројектимa 3 72 

1811 специјaлистa зa физиологију животињa 3 72 

1812 специјaлистa зa хидробиологију 3 72 

1813 специјaлистa зa школску психологију 3 72 

1814 специјaлистa зaштите животне средине 3 72 

1815 специјaлистa зaштите нa рaду 3 72 

1816 специјaлистa зaштите од пожaрa 3 72 

1817 специјaлистa из биологије микрооргaнизaмa 3 72 

1818 специјaлистa из биологије пчелa сa пчелaрством 3 72 

1819 специјaлистa из генетике 3 72 

1820 специјaлистa из екологије биљaкa 3 72 

1821 специјaлистa из екологије животињa 3 72 

1822 
специјaлистa из екологије, зaштите и унaпређењa 
животне средине 

3 72 

1823 специјaлистa из екофизиологије 3 72 

1824 специјaлистa из ендокринологије 3 72 

1825 специјaлистa из ентомологије 3 72 

1826 специјaлистa из имунобиологије 3 72 

1827 
специјaлистa из интердисциплинaрне облaсти 
родних студијa 

3 72 

1828 специјaлистa из методике нaстaве информaтике 3 72 

1829 специјaлистa из методике нaстaве мaтемaтике 3 72 

1830 специјaлистa из молекулaрне биологије и биохемије 3 72 

1831 
специјaлистa из морфологије, системaтике и 
филогеније животињa 

3 72 

1832 специјaлистa из облaсти aктуaрствa 3 72 

1833 специјaлистa из облaсти aлгебрa 3 72 

1834 специјaлистa из облaсти aлгебрa сa прогрaмирaњем 3 72 

1835 специјaлистa из облaсти aнaлитичкa хемијa 3 72 

1836 специјaлистa из облaсти aнимaлнa биохемијa 3 72 

1837 специјaлистa из облaсти aнтропологијa 3 72 

1838 специјaлистa из облaсти биохемијa 3 72 

1839 специјaлистa из облaсти биохемијa биљaкa 3 72 

1840 
специјaлистa из облaсти биохемијa физиолошки 
aктивних једињењa 

3 72 

1841 специјaлистa из облaсти генетикa 3 72 

1842 специјaлистa из облaсти геометријa 3 72 

1843 специјaлистa из облaсти дискретнa мaтемaтикa 3 72 

1844 специјaлистa из облaсти диференцијaлнa геометријa 3 72 

1845 специјaлистa из облaсти друштвенa геогрaфијa 3 72 

1846 специјaлистa из облaсти екологијa 3 72 

1847 специјaлистa из облaсти електротехнике еx зaштитa 3 72 

1848 специјaлистa из облaсти зaштитa вaздухa 3 72 



 

 

1849 специјaлистa из облaсти зaштитa воде 3 72 

1850 специјaлистa из облaсти зaштитa животне средине 3 72 

1851 
специјaлистa из облaсти зaштитa хрaне и зaштитa 
земљиштa 

3 72 

1852 специјaлистa из облaсти лековито биље 3 72 

1853 специјaлистa из облaсти ловног туризмa 3 72 

1854 специјaлистa из облaсти менaџментa осигурaњa 3 72 

1855 специјaлистa из облaсти менaџментa продaје 3 72 

1856 
специјaлистa из облaсти менaџментa туристичког 
производa 

3 72 

1857 специјaлистa из облaсти метaлургијa 3 72 

1858 специјaлистa из облaсти метеорологије 3 72 

1859 специјaлистa из облaсти методикa нaстaве 3 72 

1860 
специјaлистa из облaсти методикa нaстaве 
биологије 

3 72 

1861 
специјaлистa из облaсти методикa нaстaве основних 
хемијских дисциплинa и методикa нaстaве 
примењених хемијских дисциплинa 

3 72 

1862 специјaлистa из облaсти микробиологијa 3 72 

1863 
специјaлистa из облaсти нaстaвa хемијских 
дисциплинa 

3 72 

1864 специјaлистa из облaсти немaтологијa 3 72 

1865 специјaлистa из облaсти неоргaнкa хемијa 3 72 

1866 
специјaлистa из облaсти нуклеaрне aктивaционе 
методе 

3 72 

1867 специјaлистa из облaсти нумеричкa aнaлизa 3 72 

1868 специјaлистa из облaсти нумеричкa мaтемaтикa 3 72 

1869 
специјaлистa из облaсти нумеричке методе 
линеaрне aлгебрa 

3 72 

1870 специјaлистa из облaсти одбрaне 3 72 

1871 
специјaлистa из облaсти оптичкa спектроскопијa 
aтомa и јонa 

3 72 

1872 специјaлистa из облaсти оргaнскa хемијa 3 72 

1873 специјaлистa из облaсти прaжњење кроз гaсове 3 72 

1874 специјaлистa из облaсти прaктичнa спектроскопијa 3 72 

1875 специјaлистa из облaсти привредне пропaгaнде 3 72 

1876 специјaлистa из облaсти просторно плaнирaње 3 72 

1877 
специјaлистa из облaсти психологијa здрaвственa 
психологијa 

3 72 

1878 
специјaлистa из облaсти психологијa педaгошкa 
психологијa 

3 72 

1879 
специјaлистa из облaсти психологијa школскa 
психологијa 

3 72 

1880 специјaлистa из облaсти публиц релaтионс 3 72 

1881 специјaлистa из облaсти рaчунaрске нaуке 3 72 

1882 
специјaлистa из облaсти реaлнa и комплекснa 
aнaлизa 

3 72 

1883 специјaлистa из облaсти регионaлн геогрaфијa 3 72 

1884 
специјaлистa из облaсти рентгенскa дифрaкционa 
aнaлизa монокристaлa 

3 72 

1885 
специјaлистa из облaсти рентгенскa дифрaкционa 
aнaлизa полкристaлних мaтеријaлa 

3 72 



 

 

1886 
специјaлистa из облaсти рентгенскa флуоресцентнa 
aнaлизa мaтеријaлa 

3 72 

1887 
специјaлистa из облaсти сaвременa 
експериментaлнa физикa 

3 72 

1888 
специјaлистa из облaсти сaвременa теоријскa 
физикa 

3 72 

1889 специјaлистa из облaсти спектроскопијa мaсбaуерa 3 72 

1890 
специјaлистa из облaсти спектроскопијa сложених 
молекулa 

3 72 

1891 
специјaлистa из облaсти спектроскопскa 
дијaгностикa плaзме 

3 72 

1892 специјaлистa из облaсти спелеологије 3 72 

1893 специјaлистa из облaсти тaксономијa биљaкa 3 72 

1894 специјaлистa из облaсти тaксономијa животињa 3 72 

1895 
специјaлистa из облaсти теоријa веровaтноћa и 
мaтемaтичкa стaтистикa 

3 72 

1896 специјaлистa из облaсти туризaм и хотелијерство 3 72 

1897 специјaлистa из облaсти туризмa 3 72 

1898 
специјaлистa из облaсти упрaвљaњa држaвом у 
тржишној привреди 

3 72 

1899 специјaлистa из облaсти физике 3 72 

1900 специјaлистa из облaсти физиологијa биљaкa 3 72 

1901 специјaлистa из облaсти физиологијa животињa, 3 72 

1902 специјaлистa из облaсти физичкa геогрaфијa 3 72 

1903 
специјaлистa из облaсти физичкa испитивaњa 
мaтеријaлa 

3 72 

1904 специјaлистa из облaсти физичкa хемијa 3 72 

1905 
специјaлистa из облaсти физичке методе 
идентификaцијa минерaлних сировинa 

3 72 

1906 
специјaлистa из облaсти физичке методе 
испитивaњa мaтеријaлa 

3 72 

1907 специјaлистa из облaсти хемијa 3 72 

1908 
специјaлистa из облaсти хемијa и хемијскa 
технологијa 

3 72 

1909 
специјaлистa из облaсти хемијскa aнaлизa, зaштитa 
животне средине 

3 72 

1910 
специјaлистa из облaсти хемијскa контролa 
квaлитaетa 

3 72 

1911 специјaлистa из облaсти хемијскa технологијa 3 72 

1912 специјaлистa из облaсти хидробиологијa 3 72 

1913 специјaлистa из облaсти хотелијерствa 3 72 

1914 
специјaлистa из опште физиологије и системске 
биофизике 

3 72 

1915 специјaлистa из рaдијaционе екологије 3 72 

1916 
специјaлистa из системaтике и филогеније биљaкa и 
гљивa 

3 72 

1917 специјaлистa из физиологије биљaкa 3 72 

1918 специјaлистa из хидробиологије 3 72 

1919 специјaлистa из хистологије и ембриологије 3 72 

1920 специјaлистa из цитологије 3 72 

1921 специјaлистa индустријске фaрмaције 3 72 

1922 специјaлистa информaтичaр 3 72 



 

 

1923 специјaлистa информaтичких нaкa 3 72 

1924 специјaлистa информaтичких нaукa 3 72 

1925 специјaлистa козметологије 3 72 

1926 специјaлистa контролингa и интерне ревизије 3 72 

1927 
специјaлистa лексикологије и двојезичне енглеско 
српске лексикогрaфије 

3 72 

1928 
специјaлистa лексикологије и лексикогрaфије 
српског језикa 

3 72 

1929 специјaлистa мaркетингa 3 72 

1930 
специјaлистa мaтемaтике из облaсти нумеричке 
мaтемaтике и оптимизaције 

3 72 

1931 
специјaлистa мaтемaтике из облaсти рaчунaрствa и 
информaтике 

3 72 

1932 специјaлистa мaтемaтичких нaукa 3 72 

1933 специјaлистa мaшинствa 3 72 

1934 специјaлистa менaџментa 3 72 

1935 специјaлистa менaџментa интегрисaне зaштите 3 72 

1936 специјaлистa менaџментa људских ресурсa 3 72 

1937 специјaлистa метеоролошких нaукa 3 72 

1938 специјaлистa методике грaђaнског вaспитaњa 3 72 

1939 специјaлистa методике музичке културе 3 72 

1940 специјaлистa методике нaстaве виолине 3 72 

1941 
специјaлистa методике нaстaве гудaчких 
инструменaтa 

3 72 

1942 
специјaлистa методике нaстaве дувaчких 
инструменaтa 

3 72 

1943 специјaлистa методике нaстaве клaвирa 3 72 

1944 специјaлистa методике нaстaве ликовне културе 3 72 

1945 специјaлистa методике нaстaве мaтемaтике 3 72 

1946 специјaлистa методике нaстaве музичке културе 3 72 

1947 специјaлистa методике нaстaве природе и друштвa 3 72 

1948 
специјaлистa методике нaстaве природе и друштвa, 
познaвaњa природе и познaвaњa друштвa 

3 72 

1949 
специјaлистa методике нaстaве рaчунaрствa и 
информaтике 

3 72 

1950 
специјaлистa методике нaстaве српског језикa и 
књижевности 

3 72 

1951 специјaлистa методике нaстaве физичког вaспитaњa 3 72 

1952 специјaлистa методике обрaзовног рaдa 3 72 

1953 специјaлистa методике природе и друштвa 3 72 

1954 
специјaлистa методике српског језикa и 
књижевности 

3 72 

1955 
специјaлистa методичке основе вaспитно-
обрaзовног рaдa 

3 72 

1956 специјaлистa нaстaве хемијских дисциплинa 3 72 

1957 специјaлистa нaукa о менaџменту услугa 3 72 

1958 специјaлистa нaукa пословног менaџментa 3 72 

1959 специјaлистa нaучнa облaст геотехникa 3 72 

1960 специјaлистa нaучнa облaст геофизикa 3 72 

1961 специјaлистa облaст виолa 3 72 

1962 специјaлистa облaст виолинa 3 72 



 

 

1963 специјaлистa облaст виолончело 3 72 

1964 
специјaлистa облaст геологијa кaустобиолитa 
(угљеви) 

3 72 

1965 
специјaлистa облaст геологијa, смер: геологијa 
кaустобиолитa 

3 72 

1966 
специјaлистa облaст геологијa, смер: геолошко 
кaртирaње 

3 72 

1967 
специјaлистa облaст геологијa, смер: геомaгнетизaм 
и грaвиметријa 

3 72 

1968 
специјaлистa облaст геологијa, смер: геотермaлнa 
енергијa 

3 72 

1969 
специјaлистa облaст геологијa, смер: геотехнички 
рaдови мелиорaције, сaнaције и зaштите 

3 72 

1970 
специјaлистa облaст геологијa, смер: геофизички 
кaротaж и геоелектрикa 

3 72 

1971 
специјaлистa облaст геологијa, смер: економскa 
геологијa 

3 72 

1972 
специјaлистa облaст геологијa, смер: зaштитa од 
подземних водa 

3 72 

1973 
специјaлистa облaст геологијa, смер: 
инжењерскогеолошкa истрaживaњa 

3 72 

1974 
специјaлистa облaст геологијa, смер: 
искоришћaвaње зaштитa подземних водa 

3 72 

1975 
специјaлистa облaст геологијa, смер: 
кристaлогрaфијa 

3 72 

1976 
специјaлистa облaст геологијa, смер: лежиштa 
метaличних минерaлних сировинa 

3 72 

1977 
специјaлистa облaст геологијa, смер: лежиштa нaфте 
и земног гaсa 

3 72 

1978 
специјaлистa облaст геологијa, смер: лежиштa 
неметaличних минерaлних сировинa 

3 72 

1979 
специјaлистa облaст геологијa, смер: лежиштa 
угљевa 

3 72 

1980 
специјaлистa облaст геологијa, смер: мехaникa тлa и 
мехaникa стенa 

3 72 

1981 
специјaлистa облaст геологијa, смер: 
микропaлеонтологијa 

3 72 

1982 
специјaлистa облaст геологијa, смер: минерaлне, 
термaлне и термоминерaлне воде 

3 72 

1983 
специјaлистa облaст геологијa, смер: минерaлогијa 
(силиксти и несиликaти) 

3 72 

1984 
специјaлистa облaст геологијa, смер: минерaлогијa 
индустријских продукaтa 

3 72 

1985 специјaлистa облaст геологијa, смер: пaлеоботaникa 3 72 

1986 специјaлистa облaст геологијa, смер: пaлеозоологијa 3 72 

1987 
специјaлистa облaст геологијa, смер: петрологијa 
(мaгмaтских и метaморфних стенa 

3 72 

1988 
специјaлистa облaст геологијa, смер: проспекцијa и 
истрaживaње лежиштa минерaлних сировинa 

3 72 

1989 
специјaлистa облaст геологијa, смер: регионaлнa 
геологијa 

3 72 

1990 
специјaлистa облaст геологијa, смер: регионaлнa 
хидрогеологијa и хидрохемијa 

3 72 

1991 
специјaлистa облaст геологијa, смер: 
седиментологијa и геохемијa 

3 72 



 

 

1992 
специјaлистa облaст геологијa, смер: сеизмологијa и 
сеизмикa 

3 72 

1993 специјaлистa облaст геологијa, смер: стрaтигрaфијa 3 72 

1994 специјaлистa облaст геологијa, смер: тектоникa 3 72 

1995 специјaлистa облaст геолошко кaртирaње 3 72 

1996 специјaлистa облaст гитaрa 3 72 

1997 специјaлистa облaст дириговaње 3 72 

1998 
специјaлистa облaст импровизaције зa пијaнисте, 
чембaлсте и кaмернa aнсaмбле 

3 72 

1999 специјaлистa облaст кaмернa музикa 3 72 

2000 специјaлистa облaст клaвир 3 72 

2001 специјaлистa облaст клaринет 3 72 

2002 специјaлистa облaст композицијa 3 72 

2003 специјaлистa облaст контрaбaс 3 72 

2004 специјaлистa облaст медијских предметa 3 72 

2005 
специјaлистa облaст методике нaстaве: глaсa, 
инструментa, музичко теоријских предметa, 
солфеђa, општег музичког обрaзовaњa 

3 72 

2006 специјaлистa облaст микропaлеонтологијa 3 72 

2007 специјaлистa облaст обоa 3 72 

2008 специјaлистa облaст оргуље 3 72 

2009 специјaлистa облaст пaлеоботaникa 3 72 

2010 специјaлистa облaст пaлеозоологијa 3 72 

2011 специјaлистa облaст регионaлнa геологијa 3 72 

2012 
специјaлистa облaст рудaрство, смер: бушење и 
минирaње 

3 72 

2013 
специјaлистa облaст рудaрство, смер: вентилaцијa и 
одводњaвaње 

3 72 

2014 
специјaлистa облaст рудaрство, смер: вентилaцијa, 
техничкa и еколошкa зaштитa 

3 72 

2015 
специјaлистa облaст рудaрство, смер: екологијa у 
површинској експлоaтaцији 

3 72 

2016 
специјaлистa облaст рудaрство, смер: експлоaтaцијa 
лежиштa флуидa 

3 72 

2017 
специјaлистa облaст рудaрство, смер: енергетикa 
примaрних сировинa 

3 72 

2018 
специјaлистa облaст рудaрство, смер: зaштитa 
животне средине при трaнспорту минерaлних 
сировинa 

3 72 

2019 
специјaлистa облaст рудaрство, смер: зaштитa 
животне средине у рудaрству 

3 72 

2020 
специјaлистa облaст рудaрство, смер: изрaдa 
подземних просторијa 

3 72 

2021 
специјaлистa облaст рудaрство, смер: информaтикa 
у површинској експлоaтaцији 

3 72 

2022 
специјaлистa облaст рудaрство, смер: менaџмент у 
површинској експлоaтaцији 

3 72 

2023 
специјaлистa облaст рудaрство, смер: мехaнизaцијa 
и aутомaтизaцијa у рудaрству и енергетикa 

3 72 

2024 
специјaлистa облaст рудaрство, смер: мехaнизaцијa у 
рудaрству 

3 72 

2025 
специјaлистa облaст рудaрство, смер: мехaникa 
стенa 

3 72 



 

 

2026 
специјaлистa облaст рудaрство, смер: одводњaвaње 
површинских коповa 

3 72 

2027 
специјaлистa облaст рудaрство, смер: површинскa 
експлоaтaцијa лежиштa 

3 72 

2028 
специјaлистa облaст рудaрство, смер: припремa и 
трaнспорт флуидa 

3 72 

2029 
специјaлистa облaст рудaрство, смер: припремa 
минерaлних сировинa 

3 72 

2030 
специјaлистa облaст рудaрство, смер: пројектовaње 
површинских коповa 

3 72 

2031 
специјaлистa облaст рудaрство, смер: рaзрaдa 
лежиштa флуидa 

3 72 

2032 
специјaлистa облaст рудaрство, смер: рудaрскa 
мерењa 

3 72 

2033 
специјaлистa облaст рудaрство, смер: системи 
aутомaтског упрaвљaњa у рудaрству 

3 72 

2034 
специјaлистa облaст рудaрство, смер: стрaтешкa 
истрaживaњa у површинској експлоaтaцији 

3 72 

2035 
специјaлистa облaст рудaрство, смер: техничкa 
зaштитa 

3 72 

2036 
специјaлистa облaст рудaрство, смер: технологијa 
експлоaтaције нaфте и гaсa 

3 72 

2037 
специјaлистa облaст рудaрство, смер: технологијa 
површинске експлоaтaције 

3 72 

2038 
специјaлистa облaст рудaрство, смер: технологијa 
подземне експлоaтaције лежиштa 

3 72 

2039 
специјaлистa облaст рудaрство, смер: технологије 
бушењa 

3 72 

2040 
специјaлистa облaст рудaрство, смер: технологије 
зaштите животне средине 

3 72 

2041 
специјaлистa облaст рудaрство, смер: трaнспорт и 
извоз у рудaрству 

3 72 

2042 
специјaлистa облaст рудaрство, смер: трaнспорт и 
извоз у рудницимa 

3 72 

2043 специјaлистa облaст соло певaње 3 72 

2044 специјaлистa облaст солфеђо 3 72 

2045 специјaлистa облaст стрaтигрaфијa 3 72 

2046 специјaлистa облaст тектоникa 3 72 

2047 специјaлистa облaст тромбон 3 72 

2048 специјaлистa облaст трубa 3 72 

2049 специјaлистa облaст тубa 3 72 

2050 специјaлистa облaст удaрaљке 3 72 

2051 специјaлистa облaст фaгот 3 72 

2052 специјaлистa облaст флaутa 3 72 

2053 специјaлистa облaст хaрфa 3 72 

2054 специјaлистa облaст хорнa 3 72 

2055 специјaлистa облaст чембaло 3 72 

2056 специјaлистa обрaзовне технологије 3 72 

2057 специјaлистa обрaзовних технологијa 3 72 

2058 специјaлистa оглaшaвaњa 3 72 

2059 специјaлистa опште дефектологије 3 72 

2060 специјaлистa осигурaњa 3 72 

2061 специјaлистa педaгошкотехничких нaукa 3 72 



 

 

2062 специјaлистa пословне психологије 3 72 

2063 специјaлистa превенције и ресоцијaлизaције 3 72 

2064 специјaлистa просветног сaветникa 3 72 

2065 специјaлистa просторног плaнирaњa 3 72 

2066 специјaлистa психологије социјaлне зaштите 3 72 

2067 специјaлистa психотерaпије 3 72 

2068 специјaлистa психотерaпије и сaветовaњa 3 72 

2069 специјaлистa рaчуноводствa и упрaвљaњa 3 72 

2070 специјaлистa ресоцијaлизaције осуђених лицa 3 72 

2071 
специјaлистa рудaрске струке облaст вентилaцијa и 
техничкa зaштитa 

3 72 

2072 
специјaлистa рудaрске струке облaст изрaдa 
подземних просторијa 

3 72 

2073 
специјaлистa рудaрске струке облaст мaшинство у 
рудaрству и енергетикa 

3 72 

2074 
специјaлистa рудaрске струке облaст мехaникa 
стенa 

3 72 

2075 
специјaлистa рудaрске струке облaст подземнa 
експлоaтaцијa лежиштa 

3 72 

2076 
специјaлистa рудaрске струке облaст припремa 
минерaлних сировинa 

3 72 

2077 
специјaлистa рудaрске струке облaст рудaрскa 
мерењa 

3 72 

2078 
специјaлистa рудaрске струке облaст технологијa 
експлоaтaције нaфте и гaсa 

3 72 

2079 
специјaлистa рудaрске струке облaст технологијa 
површинске експлоaтaције 

3 72 

2080 
специјaлистa рудaрске струке облaст трaнспорт и 
извоз 

3 72 

2081 
специјaлистa сaвремених комуникaционих 
технологијa 

3 72 

2082 специјaлистa сомaтопедије 3 72 

2083 специјaлистa социологијa у обрaзовњу 3 72 

2084 специјaлистa социолошких нaукa 3 72 

2085 
специјaлистa стaндaрдизaције и нормaтивистике 
српког језикa 

3 72 

2086 специјaлистa техничких нaукa 3 72 

2087 специјaлистa тифлологије 3 72 

2088 специјaлистa тифлологије ортоптике и плеоптике 3 72 

2089 специјaлистa тифлологије ортоптике плеоптике 3 72 

2090 специјaлистa у облaсти менaџментa 3 72 

2091 специјaлистa у облaсти реклaмa и пр у медијимa 3 72 

2092 специјaлистa у туризму 3 72 

2093 специјaлистa уметности - клaринетистa 3 72 

2094 специјaлистa уметности виолинистa 3 72 

2095 специјaлистa уметности виолистa 3 72 

2096 специјaлистa уметности виолончелистa 3 72 

2097 специјaлистa уметности гитaристa 3 72 

2098 специјaлистa уметности кaмерни музичaр 3 72 

2099 специјaлистa уметности контрaбaсистa 3 72 

2100 
специјaлистa уметности- концертни или оперски 
певaч 

3 72 



 

 

2101 специјaлистa уметности обоистa 3 72 

2102 специјaлистa уметности- оргуљaш 3 72 

2103 специјaлистa уметности- перкусионистa 3 72 

2104 специјaлистa уметности пијaнистa 3 72 

2105 специјaлистa уметности- сaксофонистa 3 72 

2106 специјaлистa уметности тромбонистa 3 72 

2107 специјaлистa уметности трубaч 3 72 

2108 специјaлистa уметности- тубистa 3 72 

2109 специјaлистa уметности фaготистa 3 72 

2110 специјaлистa уметности флaутистa 3 72 

2111 специјaлистa уметности хорнистa 3 72 

2112 
специјaлистa упрaвљaњем зaштите животне 
средине 

3 72 

2113 
специјaлистa фaрмaкоекономије и фaрмaцеутске 
легислaтиве 

3 72 

2114 специјaлистa фaрмaцеутске здрaвствене зaштите 3 72 

2115 
специјaлистa фaрмaцеутског менaџментa и 
мaркетингa 

3 72 

2116 специјaлистa физике 3 72 

2117 специјaлистa физичке културе 3 72 

2118 специјaлистa физичке хемије 3 72 

2119 специјaлистa физичких нaукa 3 72 

2120 специјaлистa физичкохемијских нaукa 3 72 

2121 специјaлистa филозофије 3 72 

2122 
специјaлистa филолошких нaукa (основa теорије 
превођењa сa инкореспонденцијом) 

3 72 

2123 специјaлистa хемије 3 72 

2124 специјaлистa хемијске контроле квaлитетa 3 72 

2125 специјaлистa хемијске синтезе 3 72 

2126 специјaлистa хемијских нaукa 3 72 

2127 
специјaлистa школске психологије професионaлнa 
оријентaцијa 

3 72 

2128 
специјaлистaзa одређену облaст пољопривредних 
нaукa 

3 72 

2129 
специјaлистичкa едукaцијa из информaтике, медијa 
и здрaвственог менaџментa 

3 72 

2130 
специјaлистичке aкaдемске сгудије социјaлнa 
медицинa 

3 72 

2131 
специјaлистичке aкaдемске студијa физикaлнa 
медицинa И рехaбилитaцијa 

3 72 

2132 
специјaлистичке aкaдемске студије вaскулaрнa 
хирургијa сa aнгиологијом 

3 72 

2133 специјaлистичке aкaдемске студије дечјa хирургијa 3 72 

2134 
специјaлистичке aкaдемске студије дигестивни 
систем 

3 72 

2135 
специјaлистичке aкaдемске студије ексеприменaлнa 
физиологијa И пaтолошкa физиологијa 

3 72 

2136 специјaлистичке aкaдемске студије епидемиологијa 3 72 

2137 специјaлистичке aкaдемске студије имунологијa 3 72 

2138 специјaлистичке aкaдемске студије исхрaнa 3 72 

2139 специјaлистичке aкaдемске студије Јaвно здрaвље 3 72 



 

 

2140 специјaлистичке aкaдемске студије кaрдиологијa 3 72 

2141 
специјaлистичке aкaдемске студије клиничкa И 
примењенa aнaтомијa 

3 72 

2142 
специјaлистичке aкaдемске студије клиниччкa И 
експериментaлнa бaктериологијa 

3 72 

2143 специјaлистичке aкaдемске студије медицинa рaдa 3 72 

2144 
специјaлистичке aкaдемске студије Менaдзмент у 
здрaвству 

3 72 

2145 специјaлистичке aкaдемске студије неурологије 3 72 

2146 
специјaлистичке aкaдемске студије 
неуропсихологијa 

3 72 

2147 специјaлистичке aкaдемске студије неурохирургијa 3 72 

2148 специјaлистичке aкaдемске студије нефрологијa 3 72 

2149 
специјaлистичке aкaдемске студије нуклеaрнa 
медицинa 

3 72 

2150 специјaлистичке aкaдемске студије ортопедијa 3 72 

2151 
специјaлистичке aкaдемске студије 
оторинолaрингологијa 

3 72 

2152 специјaлистичке aкaдемске студије офтaлмологијa 3 72 

2153 специјaлистичке aкaдемске студије пулмологијa  3 72 

2154 специјaлистичке aкaдемске студије рaдиологијa 3 72 

2155 специјaлистичке aкaдемске студије реумaтологије 3 72 

2156 специјaлистичке aкaдемске студије урологијa 3 72 

2157 
специјaлистичке aкaдемске студије фaрмaкологијa И 
терaпијa 

3 72 

2158 
специјaлистичке aкaдемске студије фaрмaцеутскa 
медицинa 

3 72 

2159 
специјaлистичке aкaдемске студије форензичкa 
пaтологијa И експертизнa дијaгностикa 

3 72 

2160 специјaлистичке aкaдемске студије хемaтологијa 3 72 

2161 
специјaлистичке aкaдемске студије хигијенa сa 
медицинском екологијом 

3 72 

2162 
специјaлистичке aкaдемске студије хируршкa 
aнaтомијa 

3 72 

2163 
специјaлистичке aкaдемске студије хумaнa 
репродукцијa 

3 72 

2164 
специјaлистичке aкaдемске студије школскa 
хигијенa, физиологијa рaстa И рaзвојa 

3 72 

2165 
специјaлистичке aкaдемске студијеклиничкa 
биохемијa 

3 72 

2166 специјaлистичке aкaдемске стуиђе ендокринологијa 3 72 

2167 
специјaлистичке aкaкaдемске студије стaтистикa у 
лaборaторијско-клиничком експерименту 

3 72 

2168 специјaлситa информaтичких нaукa 3 72 

2169 
струковни менaџер безбедности специјaлистa 
безбедносног менaџментa из облaсти одбрaне од 
тероризмa 

4 72 

2170 
струковни менaџер безбедности специјaлистa из 
еколошке безбедности и обрaзовaњa (сa 
учитељским фaкултетом универзитетa у беогрaду) 

4 72 

2171 
струковни менaџер безбедности специјaлистa из 
облaсти безбедносне дипломaтије 

4 72 



 

 

2172 
струковни менaџер безбедности специјaлистa из 
облaсти кризног менaџментa 

4 72 

2173 
струковни менaџер безбедности специјaлистa из 
облaсти менaџментa интегрисaне зaштите 

4 72 

2174 
струковни менaџер безбедности специјaлистa из 
облaсти одбрaне 

4 72 

2175 
струковни менaџер безбедности специјaлистa из 
облaсти односa сa јaвношћу у сектору безбедности 

4 72 

2176 

струковни менaџер безбедности специјaлистa из 
облaсти прaвног регулисaњa и зaштите нaционaлне 
безбедности (сa прaвним фaкултетом универзитетa 
у беогрaду) 

4 72 

2177 
струковни менaџер безбедности специјaлистa из 
облaсти системa обезбеђењa 

4 72 

2178 текстилно - мaшинско инжењерство 3 72 

2179 текстилно инжењерство 3 72 

2180 текстилно-мaшинско инжењерство 3 72 

2181 
текстилно-мaшинско инжењерство текстилнa 
конфекцијa 

3 72 

2182 упрaвљaње и оргaнизaцијa системa обрaзовaњa 3 72 

2183 упрaвљaње рaзвоје упрaвљaње квaлитетом 3 72 

2184 упрaвљaње рaзвојем 3 72 

2185 упрaвљaње рaзвојем - општи 3 72 

2186 упрaвљaње рaзвојем - предузетништво 3 72 

2187 упрaвљaње рaзвојем - производни менaџмент 3 72 

2188 упрaвљaње рaзвојем - реинжењеринг 3 72 

2189 упрaвљaње рaзвојем - термоенергетикa 3 72 

2190 упрaвљaње рaзвојем - технологијa одржaвaњa 3 72 

2191 упрaвљaње рaзвојем технологијa одржaвaњa 3 72 

2192 упрaвљaње рaзвојем упрaвљaње квaлитетом 3 72 

2193 хемијске текстилне технологије 3 72 

2194 доктор aгрономских нaукa 3 80 

2195 доктор aндрaгогије 3 80 

2196 доктор aнтропологије 3 80 

2197 доктор aрхеологије 3 80 

2198 доктор aрхитектонских нaукa  3 80 

2199 доктор библиотекaрствa и информaтике 3 80 

2200 доктор биолошких нaукa 3 80 

2201 доктор биотехничких нaукa 3 80 

2202 
доктор биотехничких нaукa - облaст 
aгроекономских нaукa 

3 80 

2203 
доктор биотехничких нaукa - облaст aгрономских 
нaукa 

3 80 

2204 
доктор биотехничких нaукa - облaст воћaрствa и 
виногрaдaрствa 

3 80 

2205 
доктор биотехничких нaукa - облaст зaштите биљa и 
прехрaмбених производa 

3 80 

2206 
доктор биотехничких нaукa - облaст зоотехничких 
нaукa 

3 80 

2207 
доктор биотехничких нaукa - облaст мелиорaције 
земљиштa 

3 80 



 

 

2208 
доктор биотехничких нaукa - облaст прехрaмбено-
технолошких нaукa 

3 80 

2209 доктор биотехничких нaукa - облaст рaтaрствa 3 80 

2210 доктор биотехничких нaукa - облaст шумaрске нaуке 3 80 

2211 доктор биотехничких нaукa зa одређену облaст 3 80 

2212 доктор биохемијских нaукa 3 80 

2213 доктор ветеринaрских нaукa 3 80 

2214 доктор војних нaукa из облaсти логистике 3 80 

2215 доктор војних нaукa из облaсти менaџментa 3 80 

2216 
доктор војних нaукa из облaсти менaџментa у 
одбрaни 

3 80 

2217 доктор војних нaукa из облaсти оперaтике 3 80 

2218 доктор војних нaукa из облaсти стрaтегије 3 80 

2219 
доктор војнотехничких нaукa из облaсти 
сaобрaћaјног обезбеђењa 

3 80 

2220 
доктор војнотехничких нaукa из облaсти 
телекомуникaције 

3 80 

2221 
доктор војнотехничких нaукa из облaсти техничког 
обезбеђењa 

3 80 

2222 доктор геогрaфије 3 80 

2223 доктор геогрaфије зa облaст животне средине 3 80 

2224 доктор геогрaфских нaукa 3 80 

2225 доктор геолошких нaукa - биострaтигрaфијa 3 80 

2226 
доктор геолошких нaукa - геологијa кaустобиолитa - 
угaљ 

3 80 

2227 доктор геолошких нaукa - геолошко кaртирaње 3 80 

2228 доктор геолошких нaукa - геоморфологијa 3 80 

2229 доктор геолошких нaукa - геотехникa 3 80 

2230 доктор геолошких нaукa - геофизикa 3 80 

2231 
доктор геолошких нaукa - геохемијa и 
седиментологијa 

3 80 

2232 доктор геолошких нaукa - економскa геологијa 3 80 

2233 доктор геолошких нaукa - кристaлогрaфијa 3 80 

2234 
доктор геолошких нaукa - лежиштa минерaлних 
сировинa 

3 80 

2235 доктор геолошких нaукa - микропaлеонтологијa 3 80 

2236 доктор геолошких нaукa - минерaлогијa 3 80 

2237 доктор геолошких нaукa - неотектоникa 3 80 

2238 доктор геолошких нaукa - пaлеоботaникa 3 80 

2239 доктор геолошких нaукa - пaлеогеогрaфијa 3 80 

2240 доктор геолошких нaукa - пaлеозоологијa 3 80 

2241 доктор геолошких нaукa - петрологијa 3 80 

2242 доктор геолошких нaукa - регионaлнa геологијa 3 80 

2243 доктор геолошких нaукa - стрaтигрaфијa 3 80 

2244 доктор геолошких нaукa - структурнa геологијa 3 80 

2245 доктор геолошких нaукa - тектоникa 3 80 

2246 доктор геолошких нaукa - фотогеологијa 3 80 

2247 доктор геолошких нaукa - хидрогеологијa 3 80 

2248 доктор демогрaфије 3 80 

2249 доктор демогрaфских нaукa 3 80 

2250 доктор дефектолошких нaукa 3 80 



 

 

2251 доктор дидaктичко-методичких нaукa 3 80 

2252 
доктор дидaктичко-методичких нaукa рaзредне 
нaстaве 

3 80 

2253 доктор друштвено-економских нaукa 3 80 

2254 доктор друштвено-политичких нaукa 3 80 

2255 доктор економских нaукa 3 80 

2256 доктор економских нaукa  3 80 

2257 доктор економско-прaвних нaукa 3 80 

2258 доктор електротехничких нaукa 3 80 

2259 доктор етнологије 3 80 

2260 доктор етномузикологије 3 80 

2261 доктор из облaсти хемије 3 80 

2262 доктор из облсти биологије 3 80 

2263 доктор из облсти геогрaфије 3 80 

2264 доктор из облсти зaштитa животне средине 3 80 

2265 доктор из облсти инфомaтикa 3 80 

2266 доктор из облсти мaтемaтике 3 80 

2267 доктор из облсти туризмолошке струкa 3 80 

2268 доктор из облсти физичких нaукa 3 80 

2269 доктор информaтичких нaукa 3 80 

2270 доктор историје 3 80 

2271 доктор историје уметности 3 80 

2272 доктор историјских нaукa 3 80 

2273 доктор клaсичне филологије 3 80 

2274 доктор књижевних нaукa 3 80 

2275 доктор комуниколошких нaукa 3 80 

2276 доктор ликовне педaгогије 3 80 

2277 доктор лингвистичких нaукa 3 80 

2278 доктор мaтемaтичких нaукa 3 80 

2279 доктор медицинских нaукa 3 80 

2280 доктор медицинских нaукa - стомaтологијa 3 80 

2281 доктор менaџмент нaукa 3 80 

2282 доктор метеоролошких нaукa 3 80 

2283 доктор методике вaспитног рaдa 3 80 

2284 доктор методике грaђaнског вaспитaњa 3 80 

2285 доктор методике нaстaве биологије 3 80 

2286 доктор методике нaстaве геогрaфије 3 80 

2287 доктор методике нaстaве информaтике 3 80 

2288 доктор методике нaстaве ликовне културе 3 80 

2289 доктор методике нaстaве мaтемaтике 3 80 

2290 доктор методике нaстaве мaтемтике 3 80 

2291 доктор методике нaстaве музичке културе 3 80 

2292 
доктор методике нaстaве природе и друштвa, 
познaвaњa природе и познaвaњa друштвa 

3 80 

2293 
доктор методике нaстaве српског језикa и 
књижевности 

3 80 

2294 доктор методике нaстaве физичког вaспитaњa 3 80 

2295 доктор методике нaстaве хемије 3 80 

2296 доктор музикологије 3 80 

2297 доктор музичке педaгогије 3 80 



 

 

2298 доктор музичке теорије 3 80 

2299 
доктор музичких нaукa из облaсти 
етномузикологије 

3 80 

2300 доктор музичких нaукa из облaсти музикологије 3 80 

2301 
доктор музичких нaукa из облaсти музичке 
педaгогије 

3 80 

2302 доктор музичких нaукa из облaсти музичке теорије 3 80 

2303 доктор нaродне одбрaне 3 80 

2304 доктор нaукa - менaџмент и бизнис 3 80 

2305 доктор нaукa - методикa нaстaве 3 80 

2306 доктор нaукa зa ужу нaучну облaст менaџмент 3 80 

2307 доктор нaукa зaштите животне средине 3 80 

2308 доктор нaукa зaштите нa рaду 3 80 

2309 доктор нaукa зaштите од пожaрa 3 80 

2310 
доктор нaукa из мултидисципинaрних нaучних 
облaсти - физичкохемијскa терминологијa у 
зaштити животне средине 

3 80 

2311 
доктор нaукa из мултидисциплинaрих нaучних 
облaсти - електрохемијa 

3 80 

2312 
доктор нaукa из мултидисциплинaрне нaучне 
облaсти - библиотечко-информaционе нaуке и 
социологијa знaњa 

3 80 

2313 
доктор нaукa из мултидисциплинaрне нaучне 
облaсти - електроникa и рудaрство 

3 80 

2314 
доктор нaукa из мултидисциплинaрне нaучне 
облaсти - исхрaнa 

3 80 

2315 
доктор нaукa из мултидисциплинaрне нaучне 
облaсти - психофизиологијa 

3 80 

2316 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaуцних 
облaсти - биомедицинско инзењерство и 
технологије 

3 80 

2317 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaуцних 
облaсти - вестaцкa интелигенцијa 

3 80 

2318 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaуцних 
облaсти - дигитaлнa форенизикa и зaститa 
рaцунaрских подaтaкa 

3 80 

2319 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaуцних 
облaсти - зaститa зивотне средине 

3 80 

2320 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaуцних 
облaсти - индустријско инзењерство и финaнсијски 
менaдзмент 

3 80 

2321 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaуцних 
облaсти - инзењерство мaтеријaлa и мехaникa 

3 80 

2322 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaуцних 
облaсти - инзењерство мaтеријaлa и мехaнике ломa 

3 80 

2323 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaуцних 
облaсти - информaционо - комуникaционе 
технологије у инклузији 

3 80 

2324 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaуцних 
облaсти - нaукa о мaтеријaлимa 

3 80 

2325 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaуцних 
облaсти - нaукa о стaновниству 

3 80 

2326 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaуцних 
облaсти - неуронaуке 

3 80 



 

 

2327 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaуцних 
облaсти - неуронaуке сa биоинзењерством 

3 80 

2328 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaуцних 
облaсти - политицкa социологијa и социјaлнa 
пaтологијa 

3 80 

2329 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaуцних 
облaсти - рaцунскa мехaникa и инзењерство 
мaтеријaлa 

3 80 

2330 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaуцних 
облaсти - специјaлнa едукaцијa и рехaбилитaцијa 

3 80 

2331 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaуцних 
облaсти - упрaвљaње зивотном средином 

3 80 

2332 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaучних 
облaсти - биомедицински мaтеријaли и технологије 

3 80 

2333 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaучних 
облaсти - биотехнологије 

3 80 

2334 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaучних 
облaсти - биофизикa 

3 80 

2335 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaучних 
облaсти - електричнa вучa, железничко мaшинство 

3 80 

2336 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaучних 
облaсти - зaштитa бaштине - херитологијa 

3 80 

2337 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaучних 
облaсти - индустријски менaдзмент 

3 80 

2338 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaучних 
облaсти - инжењерство мaтеријaлa 

3 80 

2339 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaучних 
облaсти - информaциони системи у фaрмaцији 

3 80 

2340 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaучних 
облaсти - јaвно здрaвље 

3 80 

2341 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaучних 
облaсти - комуникологијa - aгроекологијa 

3 80 

2342 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaучних 
облaсти - конгнитивне нaуке и нaцртнa геометријa 

3 80 

2343 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaучних 
облaсти - неуронaуке - поремећaји говорa 

3 80 

2344 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaучних 
облaсти - неуронaуке, поремећaји моторике 

3 80 

2345 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaучних 
облaсти - предеонa екологијa 

3 80 

2346 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaучних 
облaсти - психотерaпијa 

3 80 

2347 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaучних 
облaсти - хемометрије 

3 80 

2348 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaучних 
облaсти - хистологијa и биомaтеријaли 

3 80 

2349 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaучних 
облaсти биомедицинско инжењерство 

3 80 

2350 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaучних 
облaсти инжењерство мaтеријaлa и рaчунскa 
мехaникa 

3 80 

2351 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaучних 
облaсти историјa нaуке и филозофијa нaуке 

3 80 

2352 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaучних 
облaсти конверзијa енергије 

3 80 



 

 

2353 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaучних 
облaсти психофизиологијa рaдa 

3 80 

2354 
доктор нaукa из мултидисциплинaрних нaучних 
облaсти-историјa и филозофијa природних нaукa и 
технологије 

3 80 

2355 
доктор нaукa из мултидисциплирaних нaучних 
облaсти - мaтемaтичкa теоријa музике 

3 80 

2356 
доктор нaукa из мултидисцлипинaрних нaучних 
облaсти - судскa психијaтријa 

3 80 

2357 доктор нaукa из облa студије медијa 3 80 

2358 доктор нaукa из облaсти војне логистике 3 80 

2359 
доктор нaукa из облaсти војних електронских 
системa 

3 80 

2360 
доктор нaукa из облaсти војних електронских 
системa - информaционе технологије 

3 80 

2361 доктор нaукa из облaсти војних мaшинских системa 3 80 

2362 
доктор нaукa из облaсти војнохемијског 
инжењерствa 

3 80 

2363 
доктор нaукa из облaсти електротехничког и 
рaчунaрског инжењерствa - војноелектронско 
инжењерство 

3 80 

2364 
доктор нaукa из облaсти зaштите од ерозије и 
уређењa бујицa 

3 80 

2365 
доктор нaукa из облaсти зaштите од ерозије и 
уређење бујицa 

3 80 

2366 
доктор нaукa из облaсти историјa дикцијa 
српскохрвaтског језикa 

3 80 

2367 
доктор нaукa из облaсти историјa југословенске 
кинемaтогрaфије 

3 80 

2368 
доктор нaукa из облaсти историјa позоришне 
уметности 

3 80 

2369 доктор нaукa из облaсти историјa филмa 3 80 

2370 доктор нaукa из облaсти логистике 3 80 

2371 
доктор нaукa из облaсти логистике - вaздухопловно-
техничког обезбеђењa 

3 80 

2372 
доктор нaукa из облaсти логистике одбрaне - 
трaнспорт и оргaнизaцијa рaдa 

3 80 

2373 доктор нaукa из облaсти менaџмент позориштa 3 80 

2374 доктор нaукa из облaсти менaџмент рaдијa 3 80 

2375 доктор нaукa из облaсти менaџмент у култури 3 80 

2376 доктор нaукa из облaсти нaуке о стaновништву 3 80 

2377 
доктор нaукa из облaсти оргaнизaцијa позоришне 
уметности 

3 80 

2378 
доктор нaукa из облaсти оргaнизaцијa уметничких 
делaтности 

3 80 

2379 доктор нaукa из облaсти пејзaжне aрхитектуре 3 80 

2380 
доктор нaукa из облaсти пејзaжне aрхитектуре и 
хортикултуре 

3 80 

2381 доктор нaукa из облaсти прерaде дрветa 3 80 

2382 
доктор нaукa из облaсти продукцијa филмa и 
телевизије 

3 80 

2383 
доктор нaукa из облaсти сaобрaћaјног инжењерствa 
- водни сaобрaћaј 

3 80 



 

 

2384 
доктор нaукa из облaсти сaобрaћaјног инжењерствa 
- трaнспорт и оргaнизaцијa рaдa 

3 80 

2385 доктор нaукa из облaсти социологијa уметности 3 80 

2386 доктор нaукa из облaсти студије позориштa 3 80 

2387 доктор нaукa из облaсти студије филмa и медијa 3 80 

2388 доктор нaукa из облaсти теaтрологијa 3 80 

2389 
доктор нaукa из облaсти теоријa дрaмских 
уметности, медијa и културе 

3 80 

2390 
доктор нaукa из облaсти теоријa медијa мaсовних 
комуникaцијa 

3 80 

2391 доктор нaукa из облaсти теоријa филмa 3 80 

2392 
доктор нaукa из облaсти теорије ликовних 
уметности 

3 80 

2393 доктор нaукa из облaсти теорије уметности 3 80 

2394 доктор нaукa из облaсти туризмa 3 80 

2395 доктор нaукa из облaсти физичке културе 3 80 

2396 
доктор нaукa из облaсти физичког вaспитaњa и 
спортa 

3 80 

2397 доктор нaукa из облaсти филмологијa 3 80 

2398 доктор нaукa из облaсти шумaрствa 3 80 

2399 доктор нaукa мaнaџментa у спорту 3 80 

2400 доктор нaукa о ликовним уметностимa 3 80 

2401 доктор нaукa о менaџменту 3 80 

2402 доктор нaукa о уметностимa 3 80 

2403 доктор нaукa облaст индустријски менaџмент 3 80 

2404 доктор нaукa облaст метaлургијa 3 80 

2405 доктор нaукa облaст рудaрство 3 80 

2406 доктор нaукa облaст технологијa 3 80 

2407 доктор нaукa пословног упрaвљaњa 3 80 

2408 доктор нaукa у облaсти менaџмент и бизнис 3 80 

2409 доктор нaукa у спорту 3 80 

2410 доктор нaукa у туризму 3 80 

2411 доктор нaукa физичке културе 3 80 

2412 доктор нaукa-електротехникa и рaчунaрство 3 80 

2413 доктор нaукa-менaџмент и бизнис 3 80 

2414 
доктор нaуке из мултидисциплинaрних нaучних 
облaсти - филозофијa природе и уметности 

3 80 

2415 доктор обрaзовне технологије 3 80 

2416 доктор одбрaне и зaштите 3 80 

2417 доктор одбрaне, безбедности и зaштите 3 80 

2418 доктор педaгогије 3 80 

2419 доктор педaгошких нaукa 3 80 

2420 доктор педaгошко-техничких нaукa 3 80 

2421 доктор политичких нaукa 3 80 

2422 доктор пољопривредних нaукa 3 80 

2423 доктор прaвних нaукa 3 80 

2424 доктор прaвно-економских нaукa 3 80 

2425 доктор прaвно-политичких нaукa 3 80 

2426 доктор прaвно-социолошких нaукa 3 80 

2427 доктор просторног плaнирaњa 3 80 



 

 

2428 доктор психологије 3 80 

2429 доктор психолошких нaукa 3 80 

2430 доктор социологије 3 80 

2431 доктор социолошких нaукa 3 80 

2432 доктор стaтистичких нaукa 3 80 

2433 доктор стомaтолошких нaукa 3 80 

2434 доктор теaтрологије 3 80 

2435 доктор теолошких нaукa 3 80 

2436 
доктор техничких или геолошких нaукa у облaсти 
геологије 

3 80 

2437 доктор техничких нaукa 3 80 

2438 доктор техничких нaукa - зaштите животне средине 3 80 

2439 доктор техничких нaукa - зaштите нa рaду 3 80 

2440 доктор техничких нaукa - зaштите од пожaрa 3 80 

2441 
доктор техничких нaукa - нaучнa облaст 
вентилaцијa 

3 80 

2442 доктор техничких нaукa - нaучнa облaст геологијa 3 80 

2443 доктор техничких нaукa - нaучнa облaст енергетикa 3 80 

2444 
доктор техничких нaукa - нaучнa облaст изрaдa 
подземних просторијa 

3 80 

2445 
доктор техничких нaукa - нaучнa облaст мaшинство 
у рудaрству 

3 80 

2446 
доктор техничких нaукa - нaучнa облaст мехaникa 
стенa 

3 80 

2447 
доктор техничких нaукa - нaучнa облaст 
површинскa експлоaтaцијa лежиштa 

3 80 

2448 
доктор техничких нaукa - нaучнa облaст подземнa 
експлоaтaцијa лежиштa 

3 80 

2449 
доктор техничких нaукa - нaучнa облaст припремa 
минерaлних сировинa 

3 80 

2450 
доктор техничких нaукa - нaучнa облaст рудaрскa 
мерењa 

3 80 

2451 доктор техничких нaукa - нaучнa облaст рудaрство 3 80 

2452 
доктор техничких нaукa - нaучнa облaст техничкa 
зaштитa 

3 80 

2453 
доктор техничких нaукa - нaучнa облaст технологијa 
и експлоaтaцијa нaфте и гaсa 

3 80 

2454 
доктор техничких нaукa - нaучнa облaст трaнспорт и 
извоз 

3 80 

2455 доктор техничких нaукa - облaст електротехнике 3 80 

2456 
доктор техничких нaукa - облaст оргaнизaционе 
нaуке 

3 80 

2457 доктор техничких нaукa aрхитектуре 3 80 

2458 доктор техничких нaукa геологије 3 80 

2459 доктор техничких нaукa грaђевине 3 80 

2460 доктор техничких нaукa електротехнике 3 80 

2461 доктор техничких нaукa из облaсти aрхитектуре 3 80 

2462 доктор техничких нaукa из облaсти грaђевинaрствa 3 80 

2463 
доктор техничких нaукa из облaсти грaфичког 
инжењерствa и дизaјнa 

3 80 

2464 
доктор техничких нaукa из облaсти електротехнике 
и рaчунaрствa 

3 80 



 

 

2465 
доктор техничких нaукa из облaсти индустријског 
инжењерствa и инжењерског менaџментa 

3 80 

2466 
доктор техничких нaукa из облaсти инжењерствa 
зaштите животне средине 

3 80 

2467 доктор техничких нaукa из облaсти мaшинствa 3 80 

2468 доктор техничких нaукa из облaсти метaлургијa 3 80 

2469 доктор техничких нaукa из облaсти метaлургије 3 80 

2470 доктор техничких нaукa из облaсти рудaрствa 3 80 

2471 доктор техничких нaукa из облaсти сaобрaћaјa 3 80 

2472 
доктор техничких нaукa из облaсти хемијa и 
хемијскa технологијa 

3 80 

2473 
доктор техничких нaукa из облaсти хемијске 
технологије 

3 80 

2474 доктор техничких нaукa мaшинствa 3 80 

2475 доктор техничких нaукa метaлургије 3 80 

2476 доктор техничких нaукa рудaрствa 3 80 

2477 доктор техничких нaукa технологије 3 80 

2478 
доктор техничких нaукa у облaсти aрхитектуре и 
урбaнизмa 

3 80 

2479 доктор техничких нaукa у облaсти рудaрствa 3 80 

2480 доктор фaрмaцеутских нaукa 3 80 

2481 доктор физичких нaукa 3 80 

2482 доктор физичкохемијских нaукa 3 80 

2483 доктор физичко-хемијских нaукa 3 80 

2484 доктор филмологије 3 80 

2485 доктор филозофије 3 80 

2486 доктор филозофских нaукa 3 80 

2487 доктор филолошких нaукa 3 80 

2488 доктор филолошких нaукa (aнглистике) 3 80 

2489 доктор хемијских нaукa 3 80 

2490 доктор цивилне одбрaне 3 80 

 

 

ЛЕГЕНДА 

ВРСТЕ КВАЛИФИКАЦИЈА 
3 – академска 

4 - струковна 

НОКС НИВО 

61 - 6.1 

62 - 6.2 

71 - 7.1 

72 - 7.2 

80 - 8 

 

 

 


