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На осно ву чла на 34. став 3. За ко на о обра зо ва њу од ра -
слих (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 59/09) и
чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и 11/09), ми ни стар
про свје те и кул ту ре  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ВР СТИ СТРУЧ НЕ СПРЕ МЕ НА СТАВ НИ КА

Члан 1.
Овим пра вил ни ком уре ђу је се вр ста струч не спре ме на -

став ни ка, про фе со ра, на став ни ка за прак тич ну на ста ву,
струч них са рад ни ка, пре да ва ча, тре не ра, во ди те ља и дру -
гих струч них рад ни ка у обра зо ва њу од ра слих (у да љем
тек сту: на став ни ка).

Члан 2.
На ста ву у основ ном обра зо ва њу од ра слих и дру ге

обли ке обра зов ног ра да у раз ред ној на ста ви мо же из во ди -
ти:

а) про фе сор раз ред не на ста ве са за вр ше ним учи тељ -
ским фа кул те том и

б) на став ник раз ред не на ста ве са за вр ше ном пе да го -
шком ака де ми јом, смјер раз ред на на ста ва.

Члан 3.
На ста ву и дру ге об ли ке обра зов ног ра да у пред мет ној

на ста ви, у основ ном обра зо ва њу од ра слих мо же из во ди ти
ли це ко је има ви со ку или ви шу струч ну спре му за од го ва -
ра ју ћи пред мет, и то:

а) Срп ски је зик:
1) про фе сор срп ског је зи ка и књи жев но сти, од но сно

про фе сор књи жев но сти и срп ског је зи ка,
2) про фе сор срп ског је зи ка у чи јој је ди пло ми или на -

зи ву сту ди ја на ве ден срп ски је зик као са мо ста лан или рав -
но пра ван пред мет,

3) на став ник са за вр ше ном пе да го шком ака де ми јом ко -
ји у на зи ву сту ди ја или ди пло ми има срп ски је зик као са -
мо ста лан или рав но пра ван пред мет,

4) про фе сор, од но сно на став ник ко ји је до 6. апри ла
1992. го ди не на те ри то ри ји СФРЈ сте као ди пло му за из во -
ђе ње на ста ве срп ско хр ват ског, од но сно хр ват ско срп ског је -
зи ка и књи жев но сти ју го сло вен ских на ро да,

б) Је зик хр ват ског на ро да:
1) на став ник или про фе сор ко ји у ди пло ми о струч ном

зва њу има упи сан на зив је зи ка хр ват ског на ро да;
2) про фе сор, од но сно на став ник ко ји је до 6. апри ла

1992. го ди не на те ри то ри ји СФРЈ сте као ди пло му за из во -
ђе ње на ста ве срп ско хр ват ског, од но сно хр ват ско срп ског је -
зи ка и књи жев но сти ју го сло вен ских на ро да;
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в) Је зик бо шњач ког на ро да:
1) на став ник или про фе сор ко ји у ди пло ми о струч ном

зва њу има упи сан на зив је зи ка бо шњач ког на ро да,
2) про фе сор, од но сно на став ник ко ји је до 6. апри ла

1992. го ди не на те ри то ри ји СФРЈ сте као ди пло му за из во -
ђе ње на ста ве срп ско хр ват ског, од но сно хр ват ско срп ског је -
зи ка и књи жев но сти ју го сло вен ских на ро да;

г) Је зи ци на род но сти:
1) на став ник или про фе сор ко ји у ди пло ми о струч ном

зва њу има упи сан је зик на род но сти уче ни ка ко ји ма пре да је;
д) Ен гле ски је зик:
1) про фе сор ен гле ског је зи ка и књи жев но сти или про -

фе сор ко ји у ди пло ми о за вр ше ном фа кул те ту има упи са ну
дво пред мет ну гру пу у ко јој је ен гле ски је зик са мо ста лан
или рав но пра ван пред мет,

2) на став ник ко ји има за вр ше ну пе да го шку ака де ми ју,
гру па ен гле ски је зик и књи жев ност или дру гу дво пред мет -
ну гру пу у ко јој је ен гле ски је зик упи сан у ди пло ми о за вр -
ше ној ви шој шко ли,

3) на став ник ко ји има за вр шен че тво ро се ме страл ни
сту диј за до пун ско обра зо ва ње из ен гле ског је зи ка на Фи -
ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Ба њој Лу ци;

ђ) Оста ли је зи ци:
1) про фе сор стра ног је зи ка и књи жев но сти или про фе -

сор ко ји у ди пло ми о за вр ше ном фа кул те ту има упи са ну
дво пред мет ну гру пу у ко јој је стра ни је зик ко ји пре да је са -
мо ста лан или рав но пра ван пред мет,

2) на став ник ко ји има за вр ше ну пе да го шку ака де ми ју,
гру па за је зик и књи жев ност ко ји пре да је, или дру гу дво -
пред мет ну гру пу у ко јој је је зик ко ји пре да је упи сан у ди -
пло ми о за вр ше ној шко ли;

е) Исто ри ја:
1) про фе сор исто ри је,
2) про фе сор исто ри је и ге о гра фи је,
3) ди пло ми ра ни исто ри чар са по ло же ном пе да го шком

гру пом пред ме та,
4) на став ник ко ји има за вр ше ну пе да го шку ака де ми ју

или ви шу пе да го шку шко лу, гру па исто ри ја или исто ри ја
са не ким дру гим пред ме том, гдје је исто ри ја нај ма ње рав -
но пра ван пред мет у гру пи пред ме та,

5) про фе сор исто ри је и ла тин ског је зи ка;
ж) Ге о гра фи ја:
1) про фе сор ге о гра фи је,
2) про фе сор исто ри је и ге о гра фи је као рав но прав не

гру пе пред ме та,
3) ди пло ми ра ни ге о граф и ту ри змо лог са по ло же ном

пе да го шком гру пом пред ме та,
4) ди пло ми ра ни ге о граф са по ло же ном пе да го шком

гру пом пред ме та,
5) про фе сор ге о гра фи је и ет но ло ги је,
6) про фе сор ге о гра фи је и про стор ног пла ни ра ња,
7) на став ник ко ји има за вр ше ну пе да го шку ака де ми ју

или ви шу пе да го шку шко лу, гру па ге о гра фи ја са дру гим
на став ним пред ме том;

з) Фи зи ка:
1) про фе сор фи зи ке,
2) ди пло ми ра ни фи зи чар са по ло же ном пе да го шком

гру пом пред ме та,
3) ди пло ми ра ни астро фи зи чар са по ло же ном пе да го -

шком гру пом пред ме та,
4) на став ник ко ји има за вр ше ну пе да го шку ака де ми ју,

гру па фи зи ка са дру гим на став ним пред ме том;
и) Ма те ма ти ка:
1) про фе сор ма те ма ти ке,
2) про фе сор ма те ма ти ке и ин фор ма ти ке,
3) ди пло ми ра ни ма те ма ти чар са по ло же ном пе да го -

шком гру пом пред ме та,

4) на став ник ко ји има за вр ше ну пе да го шку ака де ми ју,
гру па ма те ма ти ка са дру гим на став ним пред ме том;

ј) Би о ло ги ја:
1) про фе сор би о ло ги је,
2) про фе сор би о ло ги је и хе ми је,
3) ди пло ми ра ни би о лог са по ло же ном пе да го шком гру -

пом пред ме та,
4) на став ник ко ји има за вр ше ну пе да го шку ака де ми ју,

гру па би о ло ги ја са дру гим на став ним пред ме том,
5) ди пло ми ра ни мо ле ку лар ни би о лог и фи зи о лог са по -

ло же ном пе да го шком гру пом пред ме та,
к) Хе ми ја:
1) про фе сор хе ми је,
2) про фе сор би о ло ги је и хе ми је,
3) про фе сор фи зи ке и хе ми је,
4) на став ник ко ји има за вр ше ну пе да го шку ака де ми ју,

гру па хе ми ја са дру гим на став ним пред ме том,
5) ди пло ми ра ни хе ми чар са по ло же ном пе да го шком

гру пом пред ме та;
л) Ин фор ма ти ка:
1) про фе сор ин фор ма ти ке,
2) про фе сор гру пе пред ме та од ко јих је је дан ин фор ма -

ти ка,
3) ди пло ми ра ни ин же њер ин фор ма ти ке са по ло же ном

пе да го шком гру пом пред ме та,
4) на став ник ко ји има за вр ше ну ви шу шко лу или фа -

кул тет и за вр шен дво се ме страл ни сту диј за до пун ско обра -
зо ва ње из ин фор ма ти ке на Елек тро тех нич ком фа кул те ту
Уни вер зи те та у Ба њој Лу ци,

5) ди пло ми ра ни ма те ма ти чар или про фе сор ма те ма ти -
ке ко ји је у то ку сту ди ја имао ин фор ма ти ку у тра ја њу нај -
ма ње од че ти ри се ме стра,

6) ди пло ми ра ни ин же њер елек тро тех ни ке, смјер за ра -
чу нар ску тех ни ку са по ло же ном пе да го шком гру пом пред -
ме та,

7) ди пло ми ра ни ин же њер ор га ни за ци је ра да, смјер за
ин фор ма ци о не си сте ме са по ло же ном пе да го шком гру пом
пред ме та.

Члан 4.
По сло ве на став ни ка у сред њим тех нич ким и сред њим

струч ним шко ла ма за за ни ма ња тре ћег и че твр тог сте пе на
струч не спре ме у обра зо ва њу од ра слих оба вља ли це ко је
има од го ва ра ју ћи ни во обра зо ва ња, од но сно за вр шен пр ви
ци клус сту диј ског про гра ма и струч но зва ње у од ре ђе ној
обла сти или екви ва лент ко ји су про пи са ни у при ло зи ма од
бро ја 1 до 14, ко ји су са став ни дио овог пра вил ни ка.

Члан 5.
На ста ву и дру ге об ли ке обра зов ног ра да из оп ште о бра -

зов них пред ме та мо гу из во ди ти на став ни ци са вр стом
струч не спре ме утвр ђе не При ло гом број 1.

Члан 6.
У стру ци по љо при вре да и пре ра да хра не на ста ву и дру -

ге об ли ке обра зов ног ра да из струч них пред ме та мо гу
изво ди ти на став ни ци са вр стом струч не спре ме утвр ђе не
При ло гом број 2.

Члан 7.
У стру ци шу мар ство и об ра да др ве та на ста ву и дру ге

об ли ке обра зов ног ра да из струч них пред ме та мо гу из во -
ди ти на став ни ци са вр стом струч не спре ме утвр ђе не При -
ло гом број 3.

Члан 8.
У стру ци ге о ло ги ја, ру дар ство и ме та лур ги ја на ста ву и

дру ге об ли ке обра зов ног ра да из струч них пред ме та мо гу
из во ди ти на став ни ци са вр стом струч не спре ме утвр ђе не
При ло гом број 4.
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Прилог број 1 
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

Ред. 
број. Назив предмета Врста стручне спреме наставника за одговарајући предмет 

1.  Српски језик и 
књижевност 

- професор српског језика, односно дипломирани филолог за српски језик и књижевност, 
- професор српског језика, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и  
  општу књижевност, 
- професор српског језика и југословенске књижевности, 
- професор српскохрватског језика и књижевности, 
- професор хрватскосрпског језика и књижевности, 

2.  Енглески језик - професор енглеског језика и књижевности, 
- професор енглеског језика, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, 

3.  Француски језик 
- професор француског језика и књижевности, 
- професор француског језика, односно дипломирани филолог за француски језик и  
  књижевност, 

4.  Руски језик - професор руског језика и књижевности, 
- професор руског језика, односно дипломирани филолог за руски језик и књижевност, 

5.  Њемачки језик - професор њемачког језика и књижевности, 
- професор њемачког језика, односно дипломирани филолог за њемачки језик и књижевност, 

6.  Италијански језик - професор италијанског језика и књижевности, 

7.  Латински језик 
- професор латинског језика, 
- професор историје и латинског језика 
- професор историје са одслушаних четири семестра латинског језика,  

8.  Историја - професор историје, 
- дипломирани историчар, 

9.  Географија - професор географије, 
- дипломирани географ, 

10.  Филозофија 
- професор филозофије, 
- дипломирани филозоф, 
- професор филозофије и социологије, 

11.  Социологија 

- професор социологије, 
- дипломирани социолог, 
- професор социологије и филозофије, 
- дипломирани политолог, наставни смјер, 

12.  Психологија - дипломирани психолог, 
- професор психологије, 

13.  Биологија 
- професор биологије, 
- дипломирани биолог, 
- дипломирани молекуларни биолог и физиолог, 

Члан 9.
У стру ци ма шин ство и об ра да ме та ла на ста ву и дру ге

об ли ке обра зов ног ра да из струч них пред ме та мо гу из во -
ди ти на став ни ци са вр стом струч не спре ме утвр ђе не При -
ло гом број 5.

Члан 10.
У стру ци елек тро тех ни ка на ста ву и дру ге об ли ке обра -

зов ног ра да из струч них пред ме та мо гу из во ди ти на став -
ни ци са вр стом струч не спре ме утвр ђе не При ло гом број 6.

Члан 11.
У стру ци хе ми ја, не ме та ли и гра фи чар ство на ста ву и

дру ге об ли ке обра зов ног ра да из струч них пред ме та мо гу
из во ди ти на став ни ци са вр стом струч не спре ме утвр ђе не
При ло гом број 7.

Члан 12.
У стру ци тек стил ство и ко жар ство на ста ву и дру ге

обли ке обра зов ног ра да из струч них пред ме та мо гу из во -
ди ти на став ни ци са вр стом струч не спре ме утвр ђе не При -
ло гом број 8.

Члан 13.
У стру ци ге о де зи ја и гра ђе ви нар ство на ста ву и дру ге

об ли ке обра зов ног ра да из струч них пред ме та мо гу из во -
ди ти на став ни ци са вр стом струч не спре ме утвр ђе не При -
ло гом број 9.

Члан 14.
У стру ци са о бра ћај на ста ву и дру ге об ли ке обра зов ног

ра да из струч них пред ме та мо гу из во ди ти на став ни ци са
вр стом струч не спре ме утвр ђе не При ло гом број 10.

Члан 15.
У стру ци уго сти тељ ство и ту ри зам на ста ву и дру ге

обли ке обра зов ног ра да из струч них пред ме та мо гу из во -

ди ти на став ни ци са вр стом струч не спре ме утвр ђе не При -
ло гом број 11, ко ји је са став ни дио овог пра вил ни ка.

Члан 16.
У стру ци еко но ми ја, пра во и тр го ви на на ста ву и дру ге

об ли ке обра зов ног ра да из струч них пред ме та мо гу из во -
ди ти на став ни ци са вр стом струч не спре ме утвр ђе не При -
ло гом број 12.

Члан 17.
У стру ци здрав ство на ста ву и дру ге об ли ке обра зов ног

ра да из струч них пред ме та мо гу из во ди ти на став ни ци са
вр стом струч не спре ме утвр ђе не При ло гом број 13.

Члан 18.
У стру ци оста ле дје лат но сти на ста ву и дру ге об ли ке

обра зов ног ра да из струч них пред ме та мо гу из во ди ти на -
став ни ци са вр стом струч не спре ме утвр ђе не При ло гом
број 14.

Члан 19.
За из во ђе ње јав но ва же ћих про гра ма, оглед них про гра -

ма, про гра ма оспо со бља ва ња и уса вр ша ва ња, за ко је вр ста
и сте пен струч не спре ме на став ни ка ни су од ре ђе ни овим
пра вил ни ком, вр ста и сте пен струч не спре ме на став ни ка
од ре ђу је се про гра мом, уз оба ве зу да на став ни ци те о рет ске
на ста ве мо ра ју има ти ви со ку струч ну спре му, а на став ни -
ци прак тич не на ста ве нај ма ње сред њу струч ну спре му.

Члан 20.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -

вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 07.041/020-492/10
4. јуна 2010. го ди не Министар,
Ба ња Лу ка Ан тон Ка си по вић, с.р.



20.08.2010.                                    SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 79                                 5 

14.  Математика 

- професор математике, 
- дипломирани математичар, 
- професор математике и информатике, 
- дипломирани математичар-информатичар, 
- професор математике и физике, 
- професор математике с физиком, 
- професор физике с математиком, 

15.  Физика 

- професор математике и физике, 
- професор математике с физиком, 
- професор физике, 
- дипломирани физичар, 
- дипломирани астрофизичар, 
- професор физике и математике, 

16.  Хемија - професор хемије, 
- дипломирани хемичар, 

17.  Рачунарство и 
информатика 

- професор информатике,  
- дипломирани инжењер информатике, 
- професор математике и информатике, 
- дипломирани математичар-информатичар, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер рачунарство и информатика, 

18.  Демократија и људска 
права 

- сви наставници који су успјешно завршили оба дијела сертификације (Савјет Европе и Civitas  
  БиХ), 

19.  Физичко васпитање 
- професор физичког васпитања, 
- професор физичког васпитања и спорта, 
- професор физичке културе. 

 
Прилог број 2 

ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА ХРАНЕ 
Ред. 
број ЗАНИМАЊЕ ПРЕДМЕТ ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

 
 
Хигијена и контрола 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 
- дипломирани инжeњер пољопривреде за технологију производа биљног 
или животињског поријекла, 

Познавање сировина 
 

- дипломирани инжeњер прехрамбене технологије, 
- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију производа биљног 
или животињског поријекла, 

Машине и уређаји - дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 
- дипломирани машински инжењер, 

Микробиологија 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 
- дипломирани микробиолог,  
- дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 
- дипломирани микробиолог, 

Технолошке операције - дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 

Биохемија 
 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 
- дипломирани биохемичар, професор хемије и  
- дипломирани инжењер хемијске технологије, 

Прехрамбена 
технологија  

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 
- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточарских 
производа, 

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа, 

Технологија готове 
хране 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 
- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију производа биљног 
или животињског поријекла, 

Анализа и контрола 
квалитета намирница 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 
- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију производа биљног 
или животињског поријекла, 

Биотехнологија 
- дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 
- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију производа биљног 
или животињског поријекла, 

Основи 
предузетништва 

- дипломирани инжењер пољопривреде за агроекономију, 
- дипломирани економиста, 

  
  
 
1. 

 
 
 
ПРЕХРАМБЕНИ 
ТЕХНИЧАР 

Практична настава 
- дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 
- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију производа биљног 
или животињског поријекла, 

Биљна производња 

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство, 
- дипломирани инжењер пољопривреде, смјер ратарско-повртарски,  
- дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство, 
- дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру, 
- дипломирани инжењер пољопривреде општи смјер,  

Пољопривредна 
механизација 

- дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију 
механизације у пољопривреди, 

- дипломирани инжењер пољопривреде, смјер пољопривредна техника, 
Анатомија са 
физиoлогијом 

- дипломирани ветеринар, 
- дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство, 

Еколошка 
пољопривреда  - дипломирани инжењер пољопривреде, 

Сточарство са исхраном - дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство, 
- дипломирани инжењер пољопривреде, смјер сточарство, 

 2. ПОЉОПРИВРЕДНИ 
ТЕХНИЧАР 

Ратарство са 
повртарством  

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство, 
- дипломирани инжењер пољопривреде, смјер ратарско-повртарски, 
- дипломирани инжењер пољопривреде, општи смjер, 
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Заштита биља - дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља, 
- дипломирани инжењер пољопривреде (смјерови биљне производње),  

Воћартсво са 
виноградарством  

 - дипломирани инжењер пољопривреде, смјер воћарско-виноградарски, 
- дипломирани инжењер пољопривреде, општи смjер, 

Основи 
предузетништва 

- дипломирани инжењер пољопривреде за агроекономију, 
- дипломирани економиста, 

Практична настава - дипломирани инжењер пољопривреде, 
- инжењер пољопривреде, 

Анатомија и 
физиологијa 

- дипломирани ветеринар, 
- дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство,  

Сточарство са исхраном - дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство, 

Фармакологија - дипломирани ветеринар, 

Патологија - дипломирани ветеринар, 

Заразне болести - дипломирани ветеринар, 

Паразитске болести - дипломирани ветеринар, 

Породиљство - дипломирани ветеринар, 

Биохемија 

- дипломирани ветеринар, 
- дипломирани биохемичар, 
- професор хемије, 
- дипломирани хемичар, 

Хирургија -  дипломирани ветеринар, 

Унутрашње болести - дипломирани ветеринар, 
Хигијена намирница 
животињског поријекла

- дипломирани ветеринар, 
- дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница, 

Основи 
предузетништва 

- дипломирани инжењер пољопривреде, смјер сточарство, 
- дипломирани економиста, 
- дипломирани ветеринар, 

3. ВЕТЕРИНАРСКИ 
ТЕХНИЧАР 

Практична настава - дипломирани ветеринар, 
- дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство, 

Биљна производња 

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство, 
- дипломирани инжењер пољопривреде, смјер ратарско-повртарски,  
- дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство, 
- дипломирани инжењер пољопривреде, смјер воћарско-виноградарски, 
- дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру, 
- дипломирани инжењер пољопривреде, општи смјер,  

Пољопривредна 
механизација 

- дипломирани инжењер пољопривреде, смјер пољопривредна техника, 
- диполомирани машински инжењер за машинске конструкције и 
механизацију са усмјерењем пољопривредно машинство, 

Вртларство - дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру, 

Заштита биља - дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља, 
- дипломирани инжењер пољопривреде (смјерови биљне производње), 

Цвјећарство - дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру, 
Основи 
предузетништва 

- дипломирани инжењер пољопривреде за агроекономију, 
- дипломирани економиста, 

 4. ЦВЈЕЋАР - ВРТЛАР 

Практична настава 
- дипломирани инжењер пољопривреде, 
- дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру, 
- дипломирани инжењер пољопривреде, 

Биљна производња 

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство, 
- дипломирани инжењер пољопривреде, смјер ратарско-повртарски,  
- дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство, 
- дипломирани инжењер пољопривреде, смјер воћарско-виноградарски, 
- дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру, 
- дипломирани инжењер пољопривреде, општи смјер,  

Пољопривредна 
механизација 

- дипломирани инжењер пољопривреде, смјер пољопривредна техника, 
 - диполомирани машински инжењер за машинске конструкције и 
механизацију са усмјерењем пољопривредно машинство, 

Воћарство - дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство, 
- дипломирани инжењер пољопривреде, смјер воћарско-виноградарски, 

Виноградарство са 
винарством 

- дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство, 
- дипломирани инжењер пољопривреде, смјер воћарско-виноградарски, 

Основи 
предузетништва 

- дипломирани инжењер пољопривреде за  агроекономију, 
- дипломирани економиста, 

Заштита биља - дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља, 
- дипломирани инжењер пољопривреде (биљна производња), 

 5. ВОЋАР – 
ВИНОГРАДАР 

Практична настава 
- дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство, 
- дипломирани инжењер пољопривреде, 
- инжењер пољопривреде, 

Биљна производња 

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство, 
- дипломирани инжењер пољопривреде, смјер ратарско-повртарски,  
- дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство, 
- дипломирани инжењер пољопривреде, смјер воћарско-виноградарски, 
- дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру, 
 - дипломирани инжењер пољопривреде, општи смјер, 

Пољопривредна 
механизација 

- дипломирани инжењер пољопривреде, општи смјер, 
- дипломирани инжењер пољопривреде, смјер пољопривредна техника,  

 6. ФАРМЕР 

Сточарство - дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство, 
- дипломирани инжењер пољопривреде, смјер сточарство, 
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Основи 
предузетништва 

- дипломирани инжењер пољопривреде за агроекономију, 
- дипломирани економиста, 

Заштита биља - дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља, 
- дипломирани инжењер пољопривреде (смјерови биљне производње), 

Практична настава - дипломирани инжењер пољопривреде, 
- инжењер пољопривреде, 

Прехрамбена 
технологија 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 
- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију производа биљног 
или животињског поријекла, 

Хигијена и контрола 
- дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 
- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију производа биљног 
или животињског поријекла, 

Машине и уређаји - дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 
- дипломирани машински инжењер, 

Микробиологија - дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 
- дипломирани микробиолог, 

Основи 
предузетништва 

- дипломирани инжењер пољопривреде за агроекономију, 
- дипломирани економиста, 

 7. ПРЕХРАМБЕНИ 
ПРЕРАЂИВАЧ 

Практична настава 
- дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 
- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију производа биљног 
или животињског поријекла, 

Прехрамбена 
технологија 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 
- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију производа биљног 
или животињског поријекла, 

Микробиологија - дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 
- дипломирани микробиолог, 

Хигијена и контрола - дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 

Машине и уређаји - дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 
- дипломирани машински инжењер, 

Технологија меса - дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 
Основи 
предузетништва 

- дипломирани инжењер пољопривреде, смјер сточарство, 
- дипломирани економиста, 

 8. МЕСАR 

Практична настава 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 
- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточарских 
производа, 

- дипломирани инжењер технологије, профил конзервна храна, 

Прехрамбена 
технологија 

-  дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 
- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточарских 
производа, 

Хигијена и контрола - дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 

Машине и уређаји - дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 
- дипломирани машински инжењер, 

Микробиологија - дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 
- дипломирани микробиолог, 

Основи 
предузетништва 

- дипломирани инжењер пољопривреде за агроекономију, 
- дипломирани економиста, 

 9. ПРЕРАЂИВАЧ 
МЛИЈЕКА 

Практична настава 
- дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 
- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточарских 
производа, 

Хигијена и контрола - дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 

Микробиологија - дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 
- дипломирани микробиолог, 

Машине и уређаји - дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 
- дипломирани машински инжењер, 

Прехрамбена 
технологија 

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 
- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа, 

Основи 
предузетништва 

- дипломирани инжењер пољопривреде за агроекономију, 
- дипломирани економиста, 

 10. ПЕКАР 

Практична настава - дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 
- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа. 

 
Прилог број 3 

ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА 
Ред. 
број ЗАНИМАЊЕ ПРЕДМЕТ ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

Конструисање - дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета, 
- дипломирани инжењер машинства, 

Машине и уређаји  - дипломирани инжењер шумарства за обраду  дрвета, 
- дипломирани инжењер машинства,  

Технологија материјала - дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета, 
- дипломирани инжењер технологије, 

Примјена рачунара - дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета, 
- професор информатике, 

Обрада дрвета  - дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета, 

Обликовање намјештаја 
- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета, 
- дипломирани инжењер архитектуре, 
- дипломирани дизајнер ентеријера и намјештаја, 

 1. TЕХНИЧАР ЗА 
ОБРАДУ ДРВЕТА 

Припрема производње - дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета, 
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Хидротермичка обрада 
дрвета - дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета, 

Фурнири и фурнирске 
плоче - дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета, 

Аутоматизација 
производње 

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета, 
- дипломирани инжењер машинства, 

Иверице и влакнатице - дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета, 

Заштита дрвета 
- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета, 
- дипломирани инжењер шумарства, 
- професор биологије, 

Основи предузетништва -  дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета, 
- дипломирани економиста, 

Практична настава 
- инжењер обраде дрвета, 
- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета, 
- техничар за обраду дрвета, пети степен,  

Педологија са геологијом - дипломирани инжењер шумарства, 

Техничко цртање 

- дипломирани инжењер шумарства, 
- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета, 
- дипломирани инжењер машинства,  
- дипломирани инжењер архитектуре, 

Шумска ботаника 
- професор биологије, 
- дипломирани инжењер шумарства, 
- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру, 

Метеорологија с 
климатологијом 

- дипломирани инжењер шумарства, 
- дипломирани метеоролог, 
- професор географије, 

Својства и грешке дрвета  - дипломирани инжењер шумарства, 

Примјена рачунара - професор информатике, 
- дипломирани инжењер шумарства, 

Дендрологија с 
фитоценологијом 

- дипломирани инжењер шумарства, 
- дипломирани инжењер шумарства за заштиту од ерозије, 

Исхрана биљака 

- дипломирани инжењер шумарства, 
- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру, 
- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство, односно воћарство и 
виноградарство, 

- професор биологије, 

Расадничарство 

- дипломирани инжењер шумарства, 
- дипломирани инжењер шумарства за заштиту од ерозије 
- професор биологије, 
- дипломирани биолог, 
- професор екологије и заштите животне средине 

Машине и алати  - дипломирани инжењер шумарства, 
- дипломирани инжењер машинства, 

Геодезија 

- дипломирани инжењер шумарства, 
- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру, 
- дипломирани геодетски инжењер,  
- дипломирани инжењер шумарства за заштиту од ерозије, 

Ловство -  дипломирани инжењер шумарства, 

Уређивање шума  
-  дипломирани инжењер шумарства, 
- професор биологије, 
- професор екологије и заштите животне средине, 

Искоришћавање шума  - ирани инжењер шумарства, 

Дендрометрија - ирани инжењер шумарства, 

Заштита биљака  - дипломирани инжењер шумарства, 
- професор биологије, 

Основи цвјећарске 
производње 

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру, 
- професор биологије, 
- професор екологије и заштите животне средине, 

Основи предузетништва - дипломирани економиста, 
-  дипломирани инжењер шумарства, 

 2. ШУМАРСКИ 
ТЕХНИЧАР 

Практична настава  - дипломирани инжењер шумарства, 

Конструисање - дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета, 
- дипломирани инжењер машинства,  

Машине и уређаји - дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета, 
- дипломирани инжењер машинства,  

Технологија материјала - дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета, 

Дизајн производа - дипломирани инжењер шумарства за обраду  дрвета, 

Технологија обраде дрвета - дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета, 

Основи предузетништва - дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета, 
- дипломирани економиста, 

 3. СТОЛАР 

Практична настава 
- инжењер обраде дрвета, 
- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета, 
- техничар за обраду дрвета – специјалиста, пети степен, 

Педологија са геологијом - дипломирани инжењер шумарства,  4. ШУМАР 

Својства и грешке дрвета - дипломирани инжењер шумарства, 
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Машине и алати - дипломирани инжењер шумарства, 
- дипломирани инжењер машинства 

 Ловство - дипломирани инжењер шумарства, 

Шумска ботаника 
- професор биологије, 
- дипломирани инжењер шумарства, 
- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру, 

Дендрологија са 
фитоценологијом 

-  дипломирани инжењер шумарства, 
- дипломирани инжењер шумарства за заштиту од ерозије, 
- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру, 
- професор биологије, 
- професор екологије и заштите животне средине, 

Исхрана биљака 

- дипломирани инжењер шумарства, 
- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру,  
- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство, односно воћарство и 
виноградарство, 

- дипломирани биолог, 
- професор биологије, 

Расадничарство 

- дипломирани инжењер шумарства, 
- дипломирани инжењер шумарства за заштиту од ерозије, 
- професор биологије, 
- дипломирани биолог, 
- професор екологије и заштите животне средине, 

Уређивање и  
искоришћавање шума 

- дипломирани инжењер шумарства, 
- професор биологије, 
- дипломирани биолог, 
- професор екологије и заштите животне средине, 

Мјерења у шумарству - дипломирани инжењер шумарства, 

Заштита шума 

- дипломирани инжењер шумарства, 
- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета, 
- професор биологије, 
- дипломирани биолог, 
- професор екологије и заштите животне средине, 

Основи предузетништва - дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер шумарства, 

Практична настава  - дипломирани инжењер шумарства, 

Педологија са геологијом 

- дипломирани инжењер шумарства, 
- професор географије, 
- дипломирани географ, 
- дипломирани инжењер шумарства за заштиту од ерозије, 
- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру, 

Метеорологија са 
климатологијом 

- дипломирани инжењер шумарства, 
- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру, 
- дипломирани инжењер шумарства за заштиту од ерозије, 
- дипломирани метеоролог, 
- дипломирани географ, 
- професор географије, 

Машине и алати - дипломирани инжењер шумарства, 
- дипломирани инжењер машинства, 

Декоративна дендрологија - дипломирани инжењер шумарства, 
- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру, 

Исхрана биљака 

- дипломирани инжењер шумарства, 
- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру, 
- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство, односно воћарство и 
виноградарство, 

- дипломирани биолог, 
- професор биологије, 

Расадничарство 

-  дипломирани инжењер шумарства, 
- дипломирани инжењер шумарства за заштиту од ерозије, 
- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру, 
- професор биологије, 
- дипломирани биолог, 
- професор екологије и заштите животне средине, 

 5. РАСАДНИЧАР 

Основи цвјећарске 
производње 

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру, 
- професор биологије, 
- дипломирани биолог, 
- професор екологије и заштите животне средине, 

Технологија цвјећарске 
производње - дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру, 

Заштита биљака 
- дипломирани инжењер шумарства, 
- дипломирани биолог, 
- професор биологије, 

Основи предузетништва - дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер шумарства, 

  

Практична настава - дипломирани инжењер шумарства, 

Конструисање - дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета, 
- дипломирани инжењер машинства,  

Машине и уређаји - дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета, 
- дипломирани инжењер машинства,  

 6. ПРОИЗВОЂАЧ 
ПРИМАРНИХ 
ПРОИЗВОДА ОД 
ДРВЕТА 

Технологија материјала - дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета, 
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Заштита дрвета - дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета, 
- дипломирани инжењер шумарства, 

Примарна обрада дрвета - дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета, 
Фурнири и фурнирске 
плоче - дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета, 

Иверице и влакнатице - дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета, 

Основи предузетништва - дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета, 
- дипломирани економиста, 

Практична настава 
- инжењер обраде дрвета, 
- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета, 
- техничар за обраду дрвета – специјалиста, пети степен, 

Конструисање - дипломирани инжењер шумарства за обраду  дрвета, 
- дипломирани инжењер машинства,  

Машине и уређаји - дипломирани инжењер шумарства за обраду  дрвета,  
- дипломирани инжењер машинства,  

Технологија материјала - дипломирани инжењер шумарства за обраду  дрвета,  
Технологија тапетарске 
производње - дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета 

Унутрашње декорације 

- дипломирани инжењер архитектуре, 
- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета, 
-  дипломирани дизајнер ентеријера и намјештаја, 
- професор историје умјетности, 

Основи предузетништва - дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета,  
- дипломирани економиста, 

 7. ТАПЕТАР-
ДЕКОРАТЕР 

Практична настава 
- инжењер обраде дрвета, 
- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета, 
- тапетар – специјалиста, пети степен. 

 
Прилог број 4 

 ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА 
Ред. 
број ЗАНИМАЊЕ ПРЕДМЕТ ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

Конструисање 
- дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 
- дипломирани инжењер машинства,  

1. РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР 

Геологија 

- дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 
- професор географије, 
- дипломирани географ, 

Минералогија и 
петрографија 

- дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 
- професор географије, 
- дипломирани географ, 

Машине и уређаји у 
рударству 

- дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 
- дипломирани инжењер машинства,  

Рударски радови - дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 

Дубинско бушење - дипломирани инжењер рударства, 

Транспорт и извоз - дипломирани инжењер рударства, 

Методе откопавања - дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 

Лежишта минералних 
сировина 

- дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 

Пројектовање у 
рударству 

- дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 

Геодезија и рударска  
мјерења 

- дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 

Припрема минералних 
сировина 

- дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 

Основи предузетништва 
- дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 

  
  
  
  
  
  
  

 

Практична настава -  дипломирани инжењер рударства, 
-  дипломирани инжењер геологије, 

 
 
 

 Конструисање 
- дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 
- дипломирани инжењер машинства,  

Општа геологија и 
хидрогеологија 

- дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 
- професор географије, 
- дипломирани географ, 

Минералогија и 
петрологија 

- дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, смјер за припрему минералних 
сировина, 

2. ГЕОЛОШКИ ТЕХНИЧАР

Геолошко картирање  - дипломирани инжењер геологије, сви смјерови, осим смјера за 
хидрогеологију и смјер за минералогију и кристалографију, 
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Геодезија - дипломирани инжењер рударства, сви смјерови, осим смјера за припрему 
минералних сировина и смјер за машинство у рударству, 

Примјена рачунара у 
геологији 

- дипломирани инжењер електронике, смјер рачунарство, 
- професор информатике, 

Лежишта минералних 
сировина  

- дипломирани инжењер геологије, смјер за истраживање лежишта 
минералних сировина, 

Истраживање лежишта 
минералних сировина - дипломирани инжењер геологије, 

Инжењерска геологија - дипломирани инжењер геологије, смјер за геотехнику, 
Заштита животне и радне 
средине 

- дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 

Основи предузетништва 
- дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 

Практична настава -  дипломирани инжењер геологије, 

Конструисање 
- дипломирани инжењер технологије, хемијско-технолошки одсјек, 
- дипломирани инжењер металургије, 
- дипломирани инжењер машинства, 

Металургија  - дипломирани инжењер металургије, 

Технологија материјала - дипломирани инжењер металургије, 
- дипломирани инжењер технологије, хемијско-технолошки одсјек, 

Машине и уређаји у 
металургији - дипломирани инжењер металургије, 

Термодинамика 

- дипломирани инжењер технологије, 
- дипломирани инжењер металургије, 
- дипломирани инжењер машинства, 
-  професор физике, 
- дипломирани физичар, 

Добијање матала  - дипломирани инжењер металургије, 

Металуршке пећи - дипломирани инжењер металургије, 
Мјерни инструменти и 
аутоматика 

- дипломирани инжењер металургије, 
- дипломирани инжењер технологије, хемијско-технолошки одсјек, 

Обрада метала 
- дипломирани инжењер технологије, хемијско-технолошки одсјек, 
- дипломирани инжењер металургије, 
- дипломирани инжењер машинства, 

Технологија ливења  - дипломирани инжењер металургије, 
- дипломирани инжењер технологије, хемијско-технолошки одсјек, 

Испитивање метала  - дипломирани инжењер металургије, 

Основи предузетништва - дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер металургије, 

3. МЕТАЛУРШКИ 
ТЕХНИЧАР 

Практична настава  - дипломирани инжењер металургије, 

Конструисање 
- дипломирани инжењер технологије, хемијско-технолошки одсјек, 
- дипломирани инжењер металургије, 
- дипломирани инжењер машинства,  

Геологија 

-  дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 
- професор географије, 
- дипломирани географ, 

Минералогија и 
петрографија 

- дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 
- професор географије, 
- дипломирани географ, 

Машине и уређаји у 
рударству 

- дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 

Рударски радови - дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 

Методе бушења и 
минирања 

- дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 

Основи предузетништва 
- дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 

4. РУДАР 

Практична настава  - дипломирани инжењер рударства, 

Конструисање 
- дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 
- дипломирани инжењер машинства, 

Геологија 

- дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 
- професор географије, 
- дипломирани географ, 

Минералогија и 
петрографија 

- дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 
- професор географије, 
- дипломирани географ, 

5. 
  
  
  

РУКОВАЛАЦ 
РУДАРСКОМ 
МЕХАНИЗАЦИЈОМ 
 

Машине и уређаји у  
рударству 

- дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 
- дипломирани инжењер машинства,  
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Рударски радови - дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 

Основи предузетништва 
- дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 

Практична настава - дипломирани инжењер рударства, 
- дипломирани инжењер машинства,  

Конструисање - дипломирани инжењер металургије, 
- дипломирани инжењер машинства, 

Металургија - дипломирани инжењер металургије, 

Технологија материјала - дипломирани инжењер металургије, 
Машине и уређаји у 
металургији - дипломирани инжењер металургије, 

Добијање и прерада 
метала - дипломирани инжењер металургије, 

Технологија занимања - дипломирани инжењер металургије, 

Основи предузетништва - дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер металургије, 

 6. 
 
ВАЉАОНИЧАР 
 

Практична настава  - дипломирани инжењер металургије, 

Конструисање 
- дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 
- дипломирани инжењер машинства, 

Технологија материјала - дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 

Механика 
- дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 
- дипломирани инжењер машинства, 

Машине и уређаји у 
рударству 

- дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 
- дипломирани инжењер машинства, 

Основи електротехнике 
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електротехнике, 
- професор физике, 

Технологија занимања - дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 

Основи предузетништва 
- дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 

  
 
 
 
7. 
  
  
 
  
  
  

 
МЕХАНИЧАР 
РУДАРСКИХ МАШИНА
 

Практична настава  - дипломирани инжењер рударства, 

Конструисање 
- дипломирани инжењер технологије, 
- дипломирани инжењер металургије, 
- дипломирани инжењер машинства, 

Металургија - дипломирани инжењер технологије, 
- дипломирани инжењер металургије, 

Технологија материјала - дипломирани инжењер металургије, 
- дипломирани инжењер технологије, 

Машине и уређаји у 
рударству 

- дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 
- дипломирани инжењер машинства, 

Добијање и прерада 
метала  - дипломирани инжењер металургије, 

Технологија занимања  - дипломирани инжењер металургије, 

Основи предузетништва - дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер металургије, 

  
  
  
 
8. 

 
 
 
 
МЕТАЛУРГ 

Практична настава  - дипломирани инжењер металургије, 

Конструисање - дипломирани инжењер геологије,  
- дипломирани инжењер рударства, 

Геологија 

- дипломирани инжењер геологије,  
- дипломирани инжењер рударства, 
- професор географије, 
- дипломирани географ, 

Минералогија и 
петрографија 

- дипломирани инжењер геологије,  
- дипломирани инжењер рударства, 
- професор географије, 
- дипломирани географ, 

Машине и уређаји у 
припреми минералних 
сировина 

- дипломирани инжењер геологије,  
- дипломирани инжењер рударства, 

Припрема минералних 
сировина 

- дипломирани инжењер рударства, смјер за припрему минералних 
сировина, или смјер за површинску експлоатацију, или смјер за подземну 
експлоатацију, или смјер за експлоатацију лежишта минералних 
сировина, 

Основи предузетништва 
- дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер геологије,  
- дипломирани инжењер рударства, 

  
 
 
9. 
  
  
  
  

 
 
ОПЛЕМЕЊИВАЧ 
МИНЕРАЛНИХ 
СИРОВИНА 
 

Практична настава - дипломирани инжењер рударства, 
- дипломирани инжењер геологије, 
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Kонструисање 
- дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 
- дипломирани инжењер машинства, 

Минералогија и 
петрологија 

- дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 

Општа геологија и 
хидрогеологија 

- дипломирани инжењер геологије, 
- професор географије, 
- дипломирани географ, 

Истражно бушење 

- дипломирани инжењер рударства, смјер за експлоатацију нафте, гаса и 
технику дубинског бушења, или смјер за подземну експлоатацију, или 
смјер за површинску експлоатацију, или смјер за израду подземних 
просторија, 

- дипломирани инжењер геологије, смјер за геотехнику, или смјер за 
истраживање лежишта минералних сировина, 

Истражни радови 

- дипломирани инжењер геологије, смјер за истраживање лежишта 
минералних сировина и рудничку геологију, 

- дипломирани инжењер рударства, смјер за подземну експлоатацију, или 
смјер за израду подземних просторија, 

Основи машинства и  
електротехнике 

- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електротехнике, 
- професор машинства, 
- дипломирани инжењер машинства, 
- професор физике, 

Заштита животне и радне 
средине 

- дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 
- професор биологије, 
- професор екологије, 

Основи предузетништва 
- дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер геологије, 
- дипломирани инжењер рударства, 

10. ГЕОБУШАЧ 

Практична настава - дипломирани инжењер рударства, 
- дипломирани инжењер геологије. 

 
Прилог број 5 

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 
Ред. 
број ЗАНИМАЊЕ ПРЕДМЕТ ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

Конструисање  
- професор механике, 
- дипломирани инжењер машинства, 
- професор машинства, 

Механика  

- професор механике, 
- дипломирани инжењер машинства, 
- професор машинства,  
- професор физике, 
- дипломирани физичар,  

Технологија материјала

- професор механичке технологије, 
- дипломирани инжењер машинства, 
- дипломирани инжењер технологије, група неорганско-технолошка, 
- професор машинства, 
- дипломирани инжењер металургије, 

Рачунари и 
програмирање 

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер рачунарство и информатика, 
- професор електротехнике, смјер рачунарство, 
- дипломирани инжењер електронике, смјер рачунарство, 
- професор информатике, 
- дипломирани инжењер машинства, 

Технологија обраде 
- дипломирани инжењер машинства, 
- дипломирани инжењер металургије, 
- професор машинства, 

Мотори и моторна 
возила 

- професор машинства, 
- дипломирани инжењер машинства, 

Примјена рачунара  - дипломирани инжењер машинства, 
- професор машинства, 

Мјерна техника - професор машинства, 
- дипломирани инжењер машинства, 

Енергетика  - професор машинства, 
- дипломирани инжењер машинства, 

Хидраулика и 
пнеуматика 

- дипломирани инжењер машинства, 
- професор машинства, 

Аутоматизација 
производње 

- дипломирани инжењер машинства за производно машинство, 
- дипломирани инжењер машинства за аутоматско управљање, 
- професор машинства, 

Основи 
предузетништва 

- дипломирани инжењер машинства, 
- дипломирани инжењер организације рада 
- дипломирани економиста, 

1.  
 
МАШИНСКИ 
ТЕХНИЧАР 

Практична настава 
- дипломирани инжењер машинства, 
- професор машинства, 
- инжењер машинства, 
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Конструисање 
- професор механике, 
- дипломирани инжењер машинства, 
- професор машинства, 

Технологија материјала

- професор механичке технологије, 
- дипломирани инжењер машинства, 
- дипломирани инжењер технологије, група неорганско-технолошка, 
хемијске технологије,  

- дипломирани инжењер хемије, 
- професор хемије, 
- професор машинства, 
- дипломирани инжењер металургије, 

Техничка физика 
 

- професор механике, 
- дипломирани инжењер машинства, 
- професор машинства, 
- професор физике, 
- дипломирани физичар,  

Механика 

- професор механике, 
- дипломирани инжењер машинства, 
- професор машинства, 
- професор физике, 
- дипломирани физичар, 

Основи електротехнике

- дипломирани инжењер електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- професор електротехнике, 
- професор физике, 
- дипломирани физичар, 

Технологија обраде 
- дипломирани инжењер машинства, 
- дипломирани инжењер металургије, 
- професор машинства, 

Технологија занимања - дипломирани инжењер машинства, 
- професор машинства, 

Основи 
предузетништва 

- дипломирани инжењер машинства, 
- дипломирани економиста, 

2. 

АУТОМЕХАНИЧАР, 
БРАВАР, ВАРИЛАЦ, 
ИНСТАЛАТЕР, 
ЛИМАР, КОВАЧ, 
МЕХАНИЧАР, 
МЕТАЛОБРУСАЧ, 
МОНТЕР, ОБРАЂИВАЧ 
МЕТАЛА РЕЗАЊЕМ, 
ПРЕЦИЗНИ 
МЕХАНИЧАР 

Практична настава 

- инжењер машинства, 
- машински техничар – специјалиста, пети степен,  
- мајстор – специјалиста, за свако занимање, 
за занимање аутомеханичар: 
- пети степен стручне спреме – аутомеханичар, 
за занимање бравар: 
- пети степен стручне спреме – бравар, 
за занимање варилац: 
- пети степен стручне спреме – варилац, 
за занимање инсталатер: 
- пети степен стручне спреме – инсталатер, 
за занимање лимар: 
- пети степен стручне спреме – лимар, 
за занимање ковач: 
- пети степен стручне спреме – ковач, 
за занимање механичар: 
- пети степен стручне спреме – механичар, 
за занимање металобрусач: 
- пети степен стручне спреме – металобрусач, 
за занимање монтер: 
- пети степен стручне спреме – монтер, 
за занимање обрађивач метала резањем: 
- пети степен стручне спреме – обрађивач метала резањем, 
за занимање прецизни механичар: 
- пети степен стручне спреме – прецизни механичар. 

 
Прилог број 6 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 
Ред. 
број ЗАНИМАЊЕ ПРЕДМЕТ ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

Основи 
електротехнике 

- дипломирани инжењер електротехнике,  
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- дипломирани инжењер електроенергетике, 

Техничко цртање 

- дипломирани инжењер електротехнике,  
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- дипломирани инжењер машинства, 
- професор машинства, 
- дипломирани инжењер грађевинарства  

Екологија и заштита 
животне средине 

- професор биологије, 
- дипломирани биолог, 
- професор екологије и заштите животне средине, 
- дипломирани молекуларни биолог и физиолог, 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕХНИЧАР 
ЕЛЕКТРО- 
ЕНЕРГЕТИКЕ 

Електротехнички 
материјали  

- дипломирани инжењер електротехнике,  
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- дипломирани инжењер електроенергетике, 
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Електричне 
инсталације и 
освјетљење  

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетски, 
- професор електротехнике, смјер јаке струје, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер индустријска енергетика, 
- дипломирани инжењер електротехнике смјер електроенергетски и индустријски 
системи, 

Примјена рачунара 

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер рачунарство и информатика, 
- професор електротехнике, смјер рачунарство, 
- дипломирани инжењер електронике, смјер рачунарство и аутоматика, 
- професор информатике, 
- дипломирани математичар – информатичар, 
- дипломирани инжењер информационих технологија, општи смјер,  
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетски и индустријски 
системи, 

Електрична мјерења 

- дипломирани инжењер електротехнике,  
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетски и индустријски 
системи, 

Електроника 
- дипломирани инжењер електротехнике,  
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 

Електричне машине  

-  дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетски, 
- професор електротехнике, смјер јаке струје, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер индустријска енергетика, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер  
 процесна аутоматика,  
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетски и индустријски 
системи,  

Електроенергетски 
системи  

- дипломирани инжењер електротехнике,  
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетски, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер индустријска енергетика, 
- дипломирани инжењер електротехнике смјер електроенергетски и индустријски 
системи, 

Индустријска 
електроника 

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроника, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетски, 
- дипломирани инжењер електротехнике, одсјек за електронику и телекомуникације, 
- дипломирани инжењер електронике, 

Електромоторни 
погони 

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетски, 
- професор електротехнике, смјер јаке струје, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер индустријска енергетика, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер процесна аутоматика,  
- дипломирани инжењер електротехнике смјер електроенергетски и индустријски 
системи, 

Основи 
предузетништва 

- дипломирани економиста, 
- дипл. инжењер електротехнике,  

  
  
  
  
  

Практична настава 

- дипломирани инжењер електротехнике,  
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетика,  
- професор електротехнике,  
- инжењер електротехнике,  
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетски и индустријски 
системи, 

Основи 
електротехнике 

- дипломирани инжењер електротехнике,  
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- дипломирани инжењер електроенергетике, 

Техничко цртање 

- дипломирани инжењер електротехнике,  
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- дипломирани инжењер машинства, 
- професор машинства, 
- дипломирани инжењер грађевинарства,  

Екологија и заштита 
животне средине 

- професор биологије, 
- дипломирани биолог, 
- професор екологије и заштите животне средине, 
- дипломирани молекуларни биолог и физиолог, 

Електротехнички 
материјали  

- дипломирани инжењер електротехнике,  
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електроенергетике, 

Електроенергетика 

- дипломирани инжењер електротехнике,  
-  дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетски, 
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер индустријска енергетика, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетски и индустријски 
системи, 

2. ТЕХНИЧАР 
ЕЛЕКТРОНИКЕ 

Примјена рачунара  

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер рачунарство и информатика,  
- професор електротехнике, смјер рачунарство, 
- дипломирани инжењер електронике, смјер рачунарство, 
- професор информатике, 
- дипломирани математичар – информатичар, 
-  дипломирани инжењер информационих технологија, општи смјер, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроника и телекомуникације, 
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Електрична мјерења 
- дипломирани инжењер електротехнике,  
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 

Електроника  

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроника и телекомуникације, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер техничка физика, мјерења и управљање, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроника и аутоматика, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер микроелектроника, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер техничка физика и обрада података, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроника и рачунарска техника, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- професор електротехнике, 

Примопредајници  
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроника и телекомуникације, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер телекомуникације, 
- дипломирани инжењер електронике, смјер примијењена електроника, 

Дигитална техника 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроника и телекомуникације, 
-  дипломирани инжењер електротехнике, одсјек рачунарство и информатика, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер рачунарство и аутоматика, 

 Аутоматика 

- дипломирани инжењер електротехнике,  
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроника и телекомуникације, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер рачунарство и аутоматика, 

Основи 
предузетништва 

- дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер електротехнике,  

Практична настава 

- дипломирани инжењер електротехнике,  
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроника и телекомуникације, 

Основи 
електротехнике 

- дипломирани инжењер електротехнике,  
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 

 Електротехнички 
материјали 

- дипломирани инжењер електротехнике, 
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 

Техничко цртање 

- дипломирани инжењер електротехнике,  
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- дипломирани инжењер машинства, 
- професор машинства, 
- дипломирани инжењер грађевинарства,  

Екологија и заштита 
животне средине 

- професор биологије, 
- дипломирани биолог, 
- професор екологије и заштите животне средине, 
- дипломирани молекуларни биолог и физиолог, 

Електроенергетика 

- дипломирани инжењер електротехнике,  
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетски, 
- професор електротехнике, смјер јаке струје, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер индустријска енергетика, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетски и индустријски 
системи, 

Електрична мјерења 

- дипломирани инжењер електротехнике,  
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроника и телекомуникације, 
- дипломирани инжењер електротехнике смјер рачунарство и аутоматика, 

Електроника 

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроника и телекомуникације, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер техничка физика, мјерења и управљање, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електронике и аутоматике, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер микроелектроника, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер техничка физика и обрада података, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроника и рачунарске технике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- професор електротехнике, 

Програмирање и 
програмски језици 

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер рачунарство и информатика, 
- дипломирани математичар, смјер програмерски, 
- дипломирани математичар, смјер рачунарство и информатика, 
- професор информатике, 
- дипломирани математичар – информатичар, 
- дипломирани инжењер информационих технологија, општи смјер, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер рачунарство и аутоматика,  

Рачунарске 
компоненте 

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер рачунарство и информатика, 
- професор електротехнике, смјер рачунарство, 
- дипломирани инжењер електронике, смјер рачунарство, 
- професор информатике, 
- дипломирани математичар - информатичар, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер рачунарство и аутоматика, 
- дипломирани инжењер информационих технологија, општи смјер,  

  
  
  
 3. 

  
 
 
ТЕХНИЧАР 
РАЧУНАРСТВА 

Дигитална техника 

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер рачунарство и аутоматика, 
- професор електротехнике, смјер рачунарство, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроника и телекомуникације, 
- дипломирани инжењер електронике, смјер рачунарство, 
- професор информатике, 
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Рачунарске мреже 

- дипломирани инжењер електротехнике, одсјек рачунарство и информатика, 
- професор електротехнике, смјер рачунарство, 
- дипломирани инжењер електронике, смјер рачунарство, 
- професор информатике, 
- дипломирани математичар и информатичар, 
- дипломирани инжењер информационих технологија, општи смјер, 

Аутоматика 

- дипломирани инжењер електротехнике смјер рачунарство и аутоматика,  
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроника и телекомуникације, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- професор информатике, 

Базе података 

- дипломирани инжењер електротехнике, одсјек рачунарство и информатика,  
- професор електротехнике, смјер рачунарство, 
- дипломирани инжењер електронике, смјер рачунарство, 
- професор информатике, 
- дипломирани математичар и информатичар, 
- дипломирани инжењер информационих технологија, општи смјер, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер рачунарство и аутоматика,  

Основи 
предузетништва 

- дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер електротехнике, 

Практична настава 

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер рачунарство и информатика,  
- професор електротехнике, смјер рачунарство, 
- дипломирани инжењер електронике, смјер рачунарство, 
- професор информатике, 
- дипломирани математичар и информатичар, 
- дипломирани инжењер информационих технологија, општи смјер,  
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер рачунарство и аутоматика, 

Основи 
електротехнике 

- дипломирани инжењер електротехнике,  
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- професор физике, 
- дипломирани физичар, 

Техничко цртање 

- дипломирани инжењер електротехнике,  
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- дипломирани инжењер машинства, 
- професор машинства, 
- дипломирани инжењер грађевинарства, 

СУС мотори - дипломирани инжењер машинства, 
- професор машинства, 

Примјена рачунара 

- дипломирани инжењер електротехнике, 
- професор електротехнике, смјер рачунарство, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- професор информатике, 
- дипломирани математичар и информатичар, 
- дипломирани инжењер информационих технологија, општи смјер, 

Електрична мјерења 

- дипломирани инжењер електротехнике,  
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроника и телекомуникације, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетски и индустријски 
системи, 

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетски, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер индустријска енергетика, 

Електроника 

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроника и телекомуникације, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер техничка физика, мјерења и управљање, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроника и аутоматика, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер микроелектроника, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер техничка физика и обрада података, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електронике и рачунарске технике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- професор електротехнике,  

Електричне 
инсталације на 
моторним возилима 

- дипломирани инжењер електротехнике,  
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер индустријска енергетика, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетски и индустријски 
системи, 

- професор електротехнике, 

Електричне машине 
и уређаји 

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетски, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер индустријска енергетика, 
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетски и индустријски 
системи, 

Електроника на 
моторним возилима 

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетски,  
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер за електронику и телекомуникације, 
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 

  4. АУТОЕЛЕК-
ТРИЧАР 

Основи 
предузетништва 

- дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер електротехнике,  
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Практична настава 

- дипломирани инжењер електротехнике,  
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетски и индустријски 
системи, 

- инжењер електротехнике, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер индустријска енергетика, 
- техничар електроенергетике – пети степен, 
- аутоелектричар – пети степен,  

Основи 
електротехнике 

- дипломирани инжењер електротехнике,  
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- професор физике, 
- дипломирани физичар, 

Техничко цртање 

- дипломирани инжењер електротехнике,  
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- дипломирани инжењер машинства, 
- професор машинства, 
- дипломирани инжењер грађевинарства,  

Електричне 
инсталације и 
освјетљење 

- дипломирани инжењер електротехнике, електроенергетски смјер, 
- професор електротехнике, смјер јаке струје, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер индустријска енергетика, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетски и индустријски 
системи, 

Електроника 

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроника и телекомуникације, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер техничка физика, мјерења и управљање, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроника и аутоматика, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер микроелектроника, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер техничка физика и обрада података, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроника и рачунарска техника, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- професор електротехнике, 

Примјена рачунара 

- дипломирани инжењер електротехнике, 
- професор електротехнике, смјер рачунарство, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- професор информатике, 
- дипломирани математичар и информатичар, 
- дипломирани инжењер информационих технологија, општи смјер, 

Електрична мјерења 

- дипломирани инжењер електротехнике,  
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроника и телекомуникације, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетски и индустријски 
системи, 

- дипломирани инжењер електротехнике смјер електроенергетски, 
- дипломирани инжењер електротехнике смјер индустријска енергетика, 

Електричне машине 
и уређаји 

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетски, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер индустријска енергетика, 
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетски и индустријски 
системи, 

Електроенергетски 
системи 

- дипломирани инжењер електротехнике,  
-  дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетски, 
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетски и индустријски 
системи, 

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер индустријска енергетика, 
Основи 
предузетништва 

- дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер електротехнике,  

 5. ЕЛЕКТРИЧАР 

Практична настава 

- дипломирани инжењер електротехнике,  
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- инжењер електротехнике, 
- техничар електроенергетике – пети степен,  
- електричар – пети степен, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетски и индустријски 
системи, 

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетски,  
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер индустријска енергетика, 

Основи 
електротехнике 

- дипломирани инжењер електротехнике,  
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
-  професор физике, 
- дипломирани физичар, 

 6. 
ЕЛЕКТРО- 
НИЧАР  
МЕХАНИЧАР 

Техничко цртање 

- дипломирани инжењер електротехнике,  
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- дипломирани инжењер машинства, 
- професор машинства, 
- дипломирани инжењер грађевинарства, 
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 Електроенергетика 

- дипломирани инжењер електротехнике,  
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетски, 
- професор електротехнике, смјер јаке струје, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетски и индустријски 
системи, 

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер индустријска енергетика, 

Примјена рачунара 

- дипломирани инжењер електротехнике, 
- професор електротехнике, смјер рачунарство, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- професор информатике, 
- дипломирани математичар и информатичар, 
- дипломирани инжењер информационих технологија, општи смјер, 

Електроника 

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроника и телекомуникације, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер техничка физика, мјерења и управљање, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроника и аутоматика, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер микроелектроника, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер техничка физика и обрада података, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроника и рачунарске технике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- професор електротехнике, 

Електрична мјерења 

- дипломирани инжењер електротехнике,  
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроника и телекомуникације, 
- дипломирани инжењер електротехнике смјер електроенергетски и индустријски 
системи, 

- дипломирани инжењер електротехнике смјер електроенергетски, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер индустријска енергетика, 

Електронски 
уређаји и склопови 

- дипломирани инжењер електронике, смјер за електронику и телекомуникације, 
- дипломирани инжењер електронике, 

 Аутоматика 

- дипломирани инжењер електротехнике,  
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер рачунарство и аутоматика, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроника и телекомуникације, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- професор информатике, 

Основи 
предузетништва 

- дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер електротехнике,  

Практична настава  

- дипломирани инжењер електротехнике,  
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроника и телекомуникације, 
- инжењер електротехнике, 
- техничар електронике – пети степен,  
- електроничар – пети степен, 

Основи 
електротехнике 

- дипломирани инжењер електротехнике,  
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- професор физике, 
- дипломирани физичар, 

Техничко цртање 

- дипломирани инжењер електротехнике,  
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- дипломирани инжењер машинства, 
- професор машинства, 
- дипломирани инжењер грађевинарства,  

Електроенергетика 

- дипломирани инжењер електротехнике,  
-  дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетски, 
- професор електротехнике, смјер јаке струје, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетски и индустријски 
системи, 

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер индустријска енергетика, 

Примјена рачунара 

- дипломирани инжењер електротехнике,  
- професор електротехнике, смјер рачунарство, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- професор информатике, 
- дипломирани математичар и информатичар, 
- дипломирани инжењер информационих технологија, општи смјер, 

Електроника 

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроника и телекомуникације, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер техничка физика, мјерења и управљање, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроника и аутоматика, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер микроелектроника, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер техничка физика и обрада података, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроника и рачунарске технике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- професор електротехнике, 

  
 7. 

ЕЛЕКТРОНИ-
ЧАР ТЕЛЕ-
КОМУ-
НИКАЦИЈА 

Електрична мјерења 

- дипломирани инжењер електротехнике,  
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроника и телекомуникације, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетски и индустријски 
системи, 

- дипломирани инжењер електротехнике смјер електроенергетски, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер индустријска енергетика, 
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Електронски 
склопови 

- дипломирани инжењер електронике, смјер за електронику и телекомуникације, 
- дипломирани инжењер електронике, 

Комуникациона и 
примопредајна 
техника 

- дипломирани инжењер електронике, смјер за електронику и телекомуникације, 
- дипломирани инжењер електронике, 

Телекомуникациони 
системи и уређаји 

- дипломирани инжењер електронике, смјер за електронику и телекомуникације, 
- дипломирани инжењер електронике, 

Основи 
предузетништва 

- дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер електротехнике,  

Практична настава 

- дипломирани инжењер електротехнике,  
- професор електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- дипломирани инжењер електронике, смјер за електронику и телекомуникације, 
- инжењер електротехнике, 
- техничар електронике, пети степен,  
- електроничар, пети степен. 

 
Прилог број 7 

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО 
Ред. 
број ЗАНИМАЊЕ ПРЕДМЕТ ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

Техничко цртање 

- дипломирани инжењер машинства, 
- дипломирани инжењер технологије, 
- дипломирани инжењер металургије, 
- професор машинства, 

Екологија и заштита 
животне средине 

- професор биологије, 
- дипломирани биолог, 
- професор екологије и заштите животне средине, 
- дипломирани молекуларни биолог и физиолог, 

Органска хемија  

- професор хемије, 
- дипломирани хемичар, 
- професор физичке хемије, 
- дипломирани физико-хемичар, 
- дипломирани инжењер технологије, 

Аналитичка хемија  

- професор хемије, 
- дипломирани хемичар, 
- професор физичке хемије, 
- дипломирани физико-хемичар, 
- дипломирани инжењер технологије, 

Машине и операције - дипломирани инжењер технологије, сви одсјеци осим текстилног, 

Неорганска технологија 
- професор хемије, 
- дипломирани хемичар, 
- дипломирани инжењер технологије, 

Физичка хемија  

- професор хемије, 
- дипломирани хемичар, 
- професор физичке хемије, 
- дипломирани физико-хемичар, 
- дипломирани инжењер технологије, 

Инструментална анализа 

- дипломирани физико-хемичар,  
- професор хемије, 
- дипломирани хемичар, 
- професор физичке хемије, 
- дипломирани инжењер технологије, 

Органска технологија 
- професор хемије, 
- дипломирани хемичар, 
- дипломирани инжењер технологије, 

Аутоматска контрола 
процеса - дипломирани инжењер технологије, сви одсјеци осим текстилног, 

Биохемија 

- професор хемије, 
- дипломирани хемичар, 
- дипломирани инжењер технологије, 
- професор биологије, 
- дипломирани биолог, 

 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
ХЕМИЈСКИ 
ТЕХНИЧАР 

Основи предузетништва - дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер технологије, 

Машински елементи 

- дипломирани инжењер машинства, 
- дипломирани инжењер технологије, 
- дипломирани инжењер металургије, 
- професор машинства, 

Техничко цртање 

- дипломирани инжењер машинства, 
- дипломирани инжењер технологије, 
- дипломирани инжењер металургије, 
- професор машинства, 

Екологија и заштита 
животне средине 

- професор биологије, 
- дипломирани биолог, 
- професор екологије и заштите животне средине, 
- дипломирани молекуларни биолог и физиолог, 

 2. 

ТЕХНИЧАР  
У ИНДУ-
СТРИЈИ 
НЕМЕТАЛА 

Органска хемија 

- професор хемије, 
- дипломирани хемичар, 
- професор физичке хемије, 
- дипломирани физико-хемичар, 
- дипломирани инжењер технологије, 
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Аналитичка хемија 

-  професор хемије, 
- дипломирани хемичар, 
- професор физичке хемије, 
- дипломирани физико-хемичар, 
- дипломирани инжењер технологије, 

Машине и операције - дипломирани инжењер технологије, сви одсјеци осим текстилног, 

Познавање материјала 

- дипломирани инжењер технологије, 
- дипломирани инжењер металургије, 
- професор хемије, 
- дипломирани хемичар, 

Физичка хемија 

- професор хемије, 
- дипломирани хемичар, 
- професор физичке хемије, 
- дипломирани физико-хемичар, 
- дипломирани инжењер технологије, 

Инструментална анализа 

-  дипломирани физико-хемичар,  
- професор хемије, 
- дипломирани хемичар, 
- професор физичке хемије, 
- дипломирани инжењер технологије, 

Технологија неметала - дипломирани инжењер технологије, сви одсјеци осим текстилног, 
Аутоматска контрола 
процеса - дипломирани инжењер технологије, сви одсјеци осим текстилног, 

Неорганска технологија 
- професор хемије, 
- дипломирани хемичар, 
- дипломирани инжењер технологије, 

  Основи предузетништва - дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер технологије, 

Машински елементи 

- дипломирани инжењер машинства, 
- дипломирани инжењер технологије, 
- дипломирани инжењер металургије, 
- професор машинства, 

Техничко цртање 

- дипломирани инжењер машинства, 
- дипломирани инжењер технологије, 
- дипломирани инжењер металургије, 
- професор машинства, 

Екологија и заштита 
животне средине 

- професор биологије, 
- дипломирани биолог, 
- професор екологије и заштите животне средине, 
- дипломирани молекуларни биолог и физиолог, 

Органска хемија 

- професор хемије, 
- дипломирани хемичар, 
- професор физичке хемије, 
- дипломирани физико-хемичар, 
- дипломирани инжењер технологије, 

Аналитичка хемија 

- професор хемије, 
- дипломирани хемичар, 
- професор физичке хемије, 
- дипломирани физико-хемичар, 
- дипломирани инжењер технологије, 

Машине и операције - дипломирани инжењер технологије, сви одсјеци осим текстилног, 

Технологија занимања - дипломирани инжењер технологије, хемијски  смјер, 
- дипломирани инжењер хемије, 

Физичка хемија 

- професор хемије, 
- дипломирани хемичар, 
- професор физичке хемије, 
- дипломирани физико-хемичар, 
- дипломирани инжењер технологије, 

Аутоматска контрола 
процеса - дипломирани инжењер технологије, хемијски смјер, 

 3. ПИРОТЕХ-
НИЧАР 

Основи предузетништва - дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер технологије, 

Технологија образовног 
профила 

- дипломирани инжењер технологије, одсјек графичког инжењерства, 
- дипломирани графички инжењер, 

Екологија и заштита 
животне средине 

- професор биологије, 
- дипломирани биолог, 
- професор екологије и заштите животне средине, 
- дипломирани молекуларни биолог и физиолог, 

Технологија графичког 
материјала  

- дипломирани инжењер технологије, 
 - дипломирани графички инжењер, 

Графичко обликовање и 
писмо 

- дипломирани инжењер технологије, одсјек графичког инжењерства, 
- дипломирани графички инжењер, 

Графичке технике - дипломирани инжењер технологије, одсјек графичког инжењерства, 
- дипломирани графички инжењер, 

Дизајн графичких медија - дипломирани инжењер технологије, одсјек графичког инжењерства, 
- дипломирани графички инжењер, 

  
  
  
  

4. 
  
  
  
  

 
ГРАФИЧКИ 
ТЕХНИЧАР 
 

Примјена рачунара у 
струци 

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер рачунарство,  
- професор електротехнике, смјер рачунарство, 
- дипломирани инжењер електронике, смјер рачунарство, 
- професор информатике, 
- дипломирани графички инжењер, 
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Обликовање графичких 
производа 

- дипломирани инжењер технологије, одсјек графичког инжењерства, 
- дипломирани графички инжењер, 

Основи предузетништва - дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер технологије, 

Практична настава 
- дипломирани инжењер технологије, одсјек графичког инжењерства, 
- дипломирани графички инжењер, 
- графички инжењер, 

Машински елементи 

- дипломирани инжењер машинства, 
- дипломирани инжењер технологије, 
- дипломирани инжењер металургије, 
- професор машинства, 

Органска хемија 

-  професор хемије, 
- дипломирани хемичар, 
- професор физичке хемије, 
- дипломирани физико-хемичар, 
- дипломирани инжењер технологије, 

Физичка хемија 

-  професор хемије, 
- дипломирани хемичар, 
- професор физичке хемије, 
- дипломирани физико-хемичар, 
- дипломирани инжењер технологије, 

Машине и операције - дипломирани инжењер технологије, сви одсјеци осим текстилног, 

Неорганска технологија 
- професор хемије, 
- дипломирани хемичар, 
- дипломирани инжењер технологије, 

Органска технологија 
- професор хемије, 
- дипломирани хемичар, 
- дипломирани инжењер технологије, 

Основи предузетништва - дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер технологије, 

  
  
  
  

5. 
  
  

 
 
 
 
 
ХЕМИЈСКИ 
ОПЕРАТЕР 
 
 
 

Практична настава 
- професор хемије, 
- дипломирани хемичар, 
- дипломирани инжењер технологије. 

 
Прилог број 8 

ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО 
Ред. 
број ЗАНИМАЊЕ ПРЕДМЕТ ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

Текстилна влакна - дипломирани инжењер текстилне технологије, 

Технологија текстила - дипломирани инжењер текстилне технологије, 

Цртање и сликање - дипломирани инжењер текстилне технологије, 

Техничко цртање 
- дипломирани инжењер текстилне технологије,  
- дипломирани инжењер машинства, 
- професор машинства, 

Технологија одјеће - дипломирани инжењер текстилне технологије, 
Конструкција и моделовање 
одјеће  - дипломирани инжењер текстилне технологије, 

Естетско обликовање - дипломирани инжењер текстилне технологије, 

Примјена рачунара 

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер рачунарство,  
- професор електротехнике, смјер рачунарство, 
- дипломирани инжењер електронике, смјер рачунарство, 
- професор информатике, 
- дипломирани инжењер текстилне технологије са савладаним планом 
и програмом из информатике и рачунарства, 

Основи машинства и аутоматике
- дипломирани инжењер текстилне технологије, 
- дипломирани инжењер машинства, 
- професор машинства, 

Испитивање текстила - дипломирани инжењер текстилне технологије, 

Основи предузетништва 
- дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер текстилне технологије, 
- дипломирани инжењер производног менаџмента, 

 1. ТЕКСТИЛНИ 
ТЕХНИЧАР 

Практична настава 

- дипломирани инжењер текстилне технологије, 
- инжењер за текстилну конфекцију, 
- инжењер технологије за механичку обраду текстила, 
- инжењер технологије за хемијску обраду текстила, 
- конфекционер текстила – пети степен, 

Технологија материјала  - дипломирани инжењер технологије, 

Технологија коже и крзна - дипломирани инжењер технологије, смјер производња коже и крзна,
- дипломирани инжењер технологије, 

Техничко цртање 
- дипломирани инжењер технологије, 
- дипломирани инжењер машинства, 
- професор машинства, 

Конструкција и моделовање 
производа 

- дипломирани инжењер технологије, смјер производња кожне 
галантерије и конфекције, 

- дипломирани инжењер технологије, 

 2. КОЖАРСКИ 
ТЕХНИЧАР 

Основи машинства и аутоматика
- дипломирани инжењер технологије, 
- дипломирани инжењер машинства, 
- професор машинства, 
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Примјена рачунара 

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер рачунарство,  
- професор електротехнике, смјер рачунарство, 
- дипломирани инжењер електронике, смјер рачунарство, 
- професор информатике, 
- дипломирани инжењер технологије са савладаним планом и 
програмом из информатике и рачунарства, 

Дизајн производа -  дипломирани инжењер технологије, 

Технологија галантерије 
-  дипломирани инжењер технологије, смјер производња кожне 
галантерије, 

-  дипломирани инжењер технологије, 
Технологија обуће -  дипломирани инжењер технологије, смјер производња обуће, 

Основи предузетништва 
- дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер технологије, смјер производња кожне 
галантерије, 

Испитивање материјала - дипломирани инжењер технологије, 

Технологија конфекције коже и 
крзна 

- дипломирани инжењер технологије, 
- дипломирани инжењер технологије, смјер производња кожне 
галантерије и конфекције, 

Практична настава 

-  дипломирани инжењер технологије, 
- инжењер технологије, смјер производња кожне галантерије и 
конфекције, 

- инжењер технологије, смјер производња обуће, 
Технологија материјала - дипломирани инжењер технологије, 

Технологија обуће - инжењер технологије, смјер производња обуће, 
-  дипломирани инжењер технологије, 

Машине и уређаји - дипломирани инжењер технологије, 
- дипломирани машински инжењер, 

Конструкција и моделовање 
обуће 

- дипломирани инжењер технологије, 
- инжењер технологије, смјер производња обуће, 

Дизајн производа - дипломирани инжењер технологије, 

Основи предузетништва - дипломирани економиста, 
- инжењер технологије, смјер производња обуће, 

  
 
 
 
 3. 
  
  
  
  

ОБУЋАР 

Практична настава - инжењер технологије, смјер производња обуће, 
- обућар – специјалиста, пети степен, 

Технологија материјала - дипломирани инжењер технологије, 

Технологија коже и крзна - дипломирани инжењер технологије, смјер производња коже и крзна,
- дипломирани инжењер технологије, 

Машине и уређаји - дипломирани инжењер технологије, 
- дипломирани машински инжењер, 

Конструкција и моделовање 
производа 

- дипломирани инжењер технологије, 
- дипломирани инжењер технологије, смјер производња кожне 
галантерије и конфекције, 

Технологија галантерије 
- дипломирани инжењер технологије,  
- дипломирани инжењер технологије, смјер производња кожне 
галантерије и конфекције, 

Дизајн производа - дипломирани инжењер технологије, 

Технологија обуће - дипломирани инжењер технологије, 
- дипломирани инжењер технологије, смјер производња обуће, 

Основи предузетништва - дипломирани економиста, 
- инжењер технологије, смјер производња обуће, 

  
  
  

 
 
 
 
 

4. 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
КОЖАР 
 

Практична настава 
- дипломирани инжењер технологије, 
- дипломирани инжењер технологије, смјер производња обуће, 
- кожар – специјалиста, пети степен, 

Текстилна влакна 
- дипломирани инжењер технологије, одсјек за текстилно 
инжењерство, 

-  дипломирани инжењер текстилне технологије, 

Технологија текстила 
- дипломирани инжењер технологије, одсјек за текстилно 
инжењерство, 

-  дипломирани инжењер текстилне технологије, 

Конструкција и моделовање 
одјеће 

- дипломирани инжењер технологије, одсјек за текстилно 
инжењерство,  

- дипломирани инжењер текстилне технологије, 

Технологија одјеће 
- дипломирани инжењер технологије, одсјек за текстилно 
инжењерство, 

-  дипломирани инжењер текстилне технологије, 

Естетско обликовање 
- дипломирани инжењер технологије, одсјек за текстилно 
инжењерство, 

-  дипломирани инжењер текстилне технологије, 

Основи предузетништва - дипломирани економиста, 
-  дипломирани инжењер текстилне технологије, 

  
  
 5. 
  
  

 
КРОЈАЧ 
 

Практична настава 

- дипломирани инжењер текстилне технологије, инжењер за 
текстилну конфекцију, 

- текстилни техничар – специјалиста, пети степен, 
- конфекционер текстила – пети степен, 
- кројач – специјалиста, пети степен, 

  
  
  

 
 
 

Текстилна влакна 
-  дипломирани инжењер текстилне технологије, 
- дипломирани инжењер технологије, одсјек за текстилно 
инжењерство, 
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Технологија текстила 
-  дипломирани инжењер текстилне технологије, 
- дипломирани инжењер технологије, одсјек за текстилно 
инжењерство, 

Технологија занимања -  дипломирани инжењер текстилне технологије, 

Естетско обликовање 
-  дипломирани инжењер текстилне технологије, 
- дипломирани инжењер технологије, одсјек за текстилно 
инжењерство, 

Основи машинства и аутоматика

-  дипломирани инжењер текстилне технологије, 
- дипломирани инжењер технологије, одсјек за текстилно 
инжењерство, 

-  дипломирани инжењер машинства, 
- професор машинства, 

Основи предузетништва - дипломирани економиста, 
-  дипломирани инжењер текстилне технологије, 

6. ТЕКСТИЛАЦ 

Практична настава 

-  дипломирани инжењер текстилне технологије, 
- дипломирани инжењер технологије, одсјек за текстилно 
инжењерство, 

- дипломирани инжењер технологије текстилне конфекције, 
- инжењер за текстилну конфекцију, 
- текстилни техничар – специјалиста, пети степен, 
- текстилац – специјалиста, пети степен, 

Технологија материјала -  дипломирани инжењер технологије, 

Технологија галантерије 
-  дипломирани инжењер технологије, 
- дипломирани инжењер технологије, смјер производња кожне 
галантерије и конфекције, 

Машине и уређаји 

- дипломирани инжењер технологије, 
- дипломирани инжењер технологије, смјер производња кожне 
галантерије и конфекције, 

- дипломирани машински инжењер, 

Конструкција и моделовање 
галантерије 

-  дипломирани инжењер технологије, 
- дипломирани инжењер технологије, смјер производња кожне 
галантерије и конфекције, 

Дизајн производа -  дипломирани инжењер технологије, 

Основи предузетништва 
- дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер технологије, смјер производња кожне 
галантерије и конфекције, 

7. ГАЛАНТЕРИСТА 

Практична настава 

- дипломирани инжењер технологије, 
- дипломирани инжењер технологије, смјер производња кожне 
галантерије и конфекције, 

- инжењер технологије, смјер производња кожне галантерије и 
конфекције, 

- кожарски техничар – специјалиста, пети степен, 
- галантериста – специјалиста, пети степен, 

 
Прилог број 9 

ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО 
Ред. 
број ЗАНИМАЊЕ ПРЕДМЕТ ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

Познавање архитектуре - дипломирани инжењер архитектуре, 

Цртање са нацртном 
геометријом 

- дипломирани инжењер архитектуре, 
- дипломирани грађевински инжењер, 
- дипломирани геодетски инжењер,  
- дипломирани машински инжењер, 

Познавање материјала 
- дипломирани инжењер архитектуре, 
- дипломирани грађевински инжењер, 
- дипломирани инжењер технолог, 

 
Екологија и заштита 
животне средине 
 

- професор биологије, 
- дипломирани биолог, 
- професор екологије и заштите животне средине, 
- дипломирани молекуларни биолог и физиолог, 

Грађевинске 
конструкције 

- дипломирани инжењер архитектуре, смјер конструктивни или смјер 
архитектонског инжењерства, 

- дипломирани грађевински инжењер, одсјек за конструкције или одсјек 
високоградње, 

Примјена рачунара - дипломирани инжењер архитектуре, 
- дипломирани грађевински инжењер, 

Грађевинска статика и 
отпорност материјала 

- дипломирани грађевински инжењер, одсјек за конструкције или одсјек 
високоградње, 

- дипломирани машински инжењер, 
Нискоградња са 
хидроградњом - дипломирани грађевински инжењер, 

Пројектовање зграда - дипломирани инжењер архитектуре, 
- дипломирани грађевински инжењер, 

Организација грађења - дипломирани грађевински инжењер, 

Бетон  - дипломирани грађевински инжењер, одсјек за конструкције, 
- дипломирани грађевински инжењер, 

 1.   ГРАЂЕВИНСКИ 
ТЕХНИЧАР 

Основи 
предузетништва 

- дипломирани грађевински инжењер 
- дипломирани економиста, 
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Практична настава 
- дипломирани инжењер архитектуре, 
- дипломирани грађевински инжењер, 
- инжењер грђевинарства, 

Геодезија  - дипломирани геодетски инжењер,  

Цртање са нацртном 
геометријом 

- дипломирани геодетски инжењер,  
-  дипломирани инжењер архитектуре, 
-  дипломирани грађевински инжењер, 
- дипломирани машински инжењер, 
 

Екологија и заштита 
животне средине 

- професор биологије, 
- дипломирани биолог, 
- професор екологије и заштите животне средине, 
- дипломирани молекуларни биолог и физиолог, 

Примјена рачунара - дипломирани геодетски инжењер,  

Примјењена геодезија  - дипломирани геодетски инжењер, 

Геодетски планови - дипломирани геодетски инжењер, 
Катастар земљишта и 
аграрне операције  - дипломирани геодетски инжењер, 

Фотограметрија - дипломирани геодетски инжењер, 
Основи 
предузетништва 

- дипломирани економиста, 
- дипломирани геодетски инжењер, 

  
2. 

  
  

ГЕОДЕТСКИ 
ТЕХНИЧАР 
 

Практична настава - дипломирани геодетски инжењер, 
-  геодетски инжењер 

Основи грађевинарства - дипломирани инжењер архитектуре, 
- дипломирани грађевински инжењер, 

Цртање и планови - дипломирани инжењер архитектуре, 
- дипломирани грађевински инжењер, 

Познавање материјала - дипломирани инжењер архитектуре, 
- дипломирани грађевински инжењер, 

Грађевинске 
конструкције 

- дипломирани инжењер архитектуре, 
- дипломирани грађевински инжењер, 

Организација грађења - дипломирани инжењер архитектуре, 
- дипломирани грађевински инжењер, 

Технологија занимања - дипломирани инжењер архитектуре, 
- дипломирани грађевински инжењер, 

Основи 
предузетништва 

- дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер архитектуре, 
- дипломирани грађевински инжењер, 

 3. 

ЗИДАР, ИЗОЛАТЕР 
– АСФАЛТЕР, 
АРМИРАЧ – 
БЕТОНИРАЦ, 
ТЕСАР – ПОЛАГАЧ 
ОБЛОГА, 
КАМЕНОРЕЗАЦ 

Практична настава 

- инжењер грађевинарства, 
 за занимање зидар: 
- пети степен стручне спреме – зидар, 
 за занимање изолатер – асфалтер, 
- пети степен стручне спреме – изолатер –асфалтер, 
 за занимање армирач – бетонирац, 
- пети степен стручне спреме – армирач – бетонирац, 
 за занимање тесар - полагач облога, 
- пети степен стручне спреме – тесар – полагач облога, 
 за занимање каменорезац, 
- пети степен стручне спреме – каменорезац. 

 
Прилог број 10 

САОБРАЋАЈ 
Ред. 
број ЗАНИМАЊЕ ПРЕДМЕТ ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

Конструисање  

- дипломирани инжењер саобраћаја, смјер друмски саобраћај, 
- дипломирани инжењер машинства, 
- дипломирани инжењер саобраћаја и 
- професор механике, 

Основи саобраћаја и 
транспорта - дипломирани инжењер саобраћаја, смјер друмски саобраћај, 

Екологија и заштита 
животне средине 

- професор биологије, 
- дипломирани биолог, 
- професор екологије и заштите животне средине, 
- дипломирани молекуларни биолог и физиолог, 

Основи електротехнике 

- дипломирани инжењер електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- професор електротехнике, 
- професор физике, 
- дипломирани физичар, 

Механика 

- професор механике, 
- професор машинства, 
- дипломирани инжењер машинства, 
- професор физике, 
- дипломирани физичар, 

Терет и интегрални 
транспорт 

- дипломирани инжењер саобраћаја за интегрални и индустријски транспорт, 
- дипломирани инжењер саобраћаја, смјер друмски саобраћај, 

 1. 
  

ТЕХНИЧАР 
ДРУМСКОГ 
САОБРАЋАЈА 

Мотори и моторна возила 

-  дипломирани инжењер саобраћаја, смјер друмски саобраћај, 
- дипломирани инжењер машинства, смјер мотори и моторна возила, 
- професор машинства, 
- професор погонских машина,  
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Безбједност и регулисање 
саобраћаја  - дипломирани инжењер саобраћаја, смјер друмски саобраћај, 

Механизација претовара - дипломирани инжењер саобраћаја, 
Саобраћајна 
инфраструктура - дипломирани инжењер саобраћаја, смјер друмски саобраћај, 

Организација превоза  - дипломирани инжењер саобраћаја, смјер друмски саобраћај, 

Саобраћајна психологија
- професор психологије, 
- дипломирани психолог, 
- дипломирани школски педагог – психолог, 

Основи предузетништва 
- дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер саобраћаја, 
- дипломирани инжењер организације рада, 

Практична настава 
- за дио обуке вожње, возач инструктор, пети степен, 
- дипломирани инжењер саобраћаја, смјер друмски саобраћај, 
- инжењер саобраћаја, смјер друмски саобраћај, 

Енглески језик - стручни - професор енглеског језика, односно дипломирани филолог за енглески језик и 
књижевност, 

Конструисање 

- дипломирани инжењер саобраћаја, смјер ваздушни саобраћај, 
- дипломирани инжењер машинства, 
- дипломирани инжењер саобраћаја, 
- професор механике,  

Превоз путника и робе  - дипломирани инжењер саобраћаја, смјер ваздушни саобраћај, 
- дипломирани инжењер саобраћаја за интегрални и индустријски транспорт, 

Ваздухопловно превозна 
средства  - дипломирани инжењер саобраћаја, смјер ваздушни саобраћај, 

Механика 

- професор механике, 
- дипломирани инжењер машинства, 
- професор машинства, 
- професор физике, 
- дипломирани физичар, 

Аутоматска обрада 
података 

- дипломирани инжењер електротехнике, 
- дипломирани економиста за (пројектовање информационих система), 
- дипломирани економиста, смјер економске статистике и кибернетике, 
- дипломирани економиста, смјер пословне информатике, 
- професор математике, смјер рачунарство и информатика, 
- дипломирани математичар, смјер рачунарство и информатика, 
- дипломирани инжењер организације рада, смјер кибернетика, 
- професор информатике, 

Ваздухопловна 
пристаништа  - дипломирани инжењер саобраћаја, смјер ваздушни саобраћај, 

Контрола летења - дипломирани инжењер саобраћаја, смјер ваздушни саобраћај, 
Ваздухопловна 
навигација  - дипломирани инжењер саобраћаја, смјер ваздушни саобраћај, 

Основи предузетништва 
- дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер саобраћаја, смјер ваздушни саобраћај, 
- дипломирани инжењер организације рада, 

2. 
ВАЗДУХО-
ПЛОВНИ 
ТЕХНИЧАР 

Практична настава - дипломирани инжењер саобраћаја, смјер ваздушни саобраћај, 
- дипломирани машински инжењер, смјер ваздушни саобраћај,  

Поштански саобраћај  - дипломирани инжењер саобраћаја, смјер ПТТ саобраћај, 

Основи електротехнике 

- дипломирани инжењер електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- професор електротехнике, 
- професор физике, 
- дипломирани физичар,  

ПТТ техника - дипломирани инжењер саобраћаја, смјер ПТТ саобраћај, 

Саобраћајна психологија
- професор психологије, 
- дипломирани психолог, 
- дипломирани школски педагог – психолог, 

Основи 
телекомуникација 

- дипломирани инжењер електротехнике, одсјек за електронику и 
телекомуникације, 

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроника и аутоматика, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроника и рачунарске 
технике, 

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер телекомуникације, 
- дипломирани инжењер електротехнике, смјер процесна аутоматика, 
- професор електротехнике, смјер слабе струје, 

Саобраћајни системи и 
ПТТ географија  

- дипломирани инжењер саобраћаја, смјер ПТТ саобраћај, 
- професор географије, 
- дипломирани географ, 

Економика ПТТ 
саобраћаја 

- дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер организације рада, 

  
  

 
 
 
 
 
 

3. 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕХНИЧАР ПТТ 
САОБРАЋАЈА 
 
 
 
 
 
 
 

Аутоматска обрада 
података 

- дипломирани инжењер електротехнике, 
- дипломирани економиста за (пројектовање информационих система), 
- дипломирани економиста, смјер економска статистика и кибернетика, 
- дипломирани економиста, смјер пословна информатика, 
- професор математике, смјер рачунарство и информатика, 
- дипломирани математичар, смјер рачунарство и информатика, 
- дипломирани инжењер организације рада, смјер кибернетика, 
- професор информатике, 
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Телеграфски саобраћај - дипломирани инжењер саобраћаја, смјер ПТТ саобраћај, 

Телефонски саобраћај - дипломирани инжењер саобраћаја, смјер ПТТ саобраћај,  

Новчано пословање  - дипломирани економиста, 
Аутоматизација и 
механизација у ПТТ 
саобраћају 

- дипломирани инжењер саобраћаја, смјер ПТТ саобраћај, 

Основи предузетништва 
- дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер саобраћаја, смјер ПТТ саобраћај, 
- дипломирани инжењер организације рада, 

Практична настава - дипломирани инжењер саобраћаја, смјер ПТТ саобраћај, 
- инжењер са завршеном вишом ПТТ школом, 

Основи саобраћаја и 
транспорта - дипломирани инжењер саобраћаја, 

Жељезничка постројења 

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетски, 
- дипломирани грађевински инжењер, 
- дипломирани инжењер собраћаја, смјер жељезнички, 
- дипломирани машински инжењер, 

Организација 
жељезничког  
саобраћаја  

- дипломирани инжењер саобраћаја, смјер жељезнички, 

Кочнице и кочење жељ. 
возила 

- дипломирани машински инжењер, 
- дипломирани машински инжењер за жељезничко машинство, 

Употреба кола и 
локомотива 

- дипломирани машински инжењер, 
- дипломирани инжењер саобраћаја, смјер жељезнички, 
- дипломирани машински инжењер за жељезмичко машинство, 

Дизел и електричне 
локомотиве 

- дипломирани машински инжењер, 
- дипломирани инжењер саобраћаја, смјер жељезнички, 

Служба вуче 
- дипломирани инжењер машинства, 
- дипломирани инжењер саобраћаја, смјер жељезнички, 
- дипломирани машински инжењер за жељезничко машинство, 

Техничка колска служба - дипломирани машински инжењер, 
- дипломирани инжењер саобраћаја, смјер жељезнички, 

Транспортно 
рачуноводство 

- дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер собраћаја, смјер жељезнички, 

Превоз путника и робе - дипломирани инжењер саобраћаја, смјер жељезнички, 
- дипломирани економиста, 

Основи предузетништва 
- дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер саобраћаја, смјер жељезнички, 
- дипломирани инжењер организације рада, 

 4. 
ТЕХНИЧАР 
ЖЕЉЕЗНИЧКОГ 
САОБРАЋАЈА 

Практична настава - дипломирани инжењер саобраћаја, смјер жељезнички, 
- инжењер саобраћаја, смјер жељезнички, 

Конструисање 

- дипломирани саобраћајни инжењер, смјер водни 
- дипломирани инжењер машинства, 
- дипломирани инжењер саобраћаја, 
- професор механике  

Метеорологија 
- дипломирани метеоролог, 
- професор географије, 
- дипломирани географ, 

Екологија и заштита 
животне средине 

- професор биологије, 
- дипломирани биолог, 
- професор екологије и заштите животне средине, 
- дипломирани молекуларни биолог и физиолог, 

Механика 

 - професор механике, 
- дипломирани инжењер машинства, 
- професор машинства, 
- професор физике, 
- дипломирани физичар, 

Основи електротехнике 

- дипломирани инжењер електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- професор електротехнике, 
- професор физике, 
- дипломирани физичар,  

Основи пловидбеног 
права 

-  дипломирани саобраћајни инжењер, смјер водни, 
- дипломирани правник, 

Ријечна и поморска 
навигација - дипломирани саобраћајни инжењер, смјер водни, 

Хидроградња са 
хидрометријом - дипломирани грађевински инжењер, одсјек хидроградње, 

Бродска медицина - доктор медицине, 
Теорија брода, 
стабилитет и крцање 

- дипломирани саобраћајни инжењер, смјер водни 
- дипломирани бродограђевински инжењер, 

Пловидбена превозна 
средства  

- дипломирани саобраћајни инжењер, смјер водни, 
- дипломирани инжењер машинства-смјер за бродоградњу, 

Регулисање водотока  -  дипломирани саобраћајни инжењер, смјер водни, 
- дипломирани грађевински инжењер, одсјек хидрографије, 

Бродски уређаји -  дипломирани саобраћајни инжењер, смјер водни 
- дипломирани инжењер машинства, смјер за бродоградњу, 

 5. 
ТЕХНИЧАР 
ВОДЕНОГ 
САОБРАЋАЈА 

Експлоатација бродова и 
лука 

- дипломирани саобраћајни инжењер, смјер водни, 
- дипломирани инжењер машинства, смјер за бродоградњу, 



28                                    SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 79                                 20.08.2010. 

Пловидбени прописи - дипломирани саобраћајни инжењер, смјер водни, капетан унутрашње 
пловидбе, 

Основи предузетништва 
- дипломирани економиста, 
- дипломирани саобраћајни инжењер, смјер водни, 
- дипломирани инжењер организације рада 

Практична настава - дипломирани саобраћајни инжењер, смјер водни 
- инжењер саобраћаја, смјер водни, 

Поштански саобраћај - дипломирани инжењер саобраћаја, смјер ПТТ саобраћај, 

Аутоматска обрада 
података 

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер рачунске технологије 
информатике, 

- дипломирани инжењер организације рада, смјер кибернетика, 
- дипломирани инжењер саобраћаја, смјер ПТТ саобраћај, 
- професор информатике, 

ПТТ техника 

- дипломирани инжењер саобраћаја, смјер ПТТ саобраћај, 
- дипломирани инжењер електротехнике, одсјек за електронику и 
телекомуникације, 

- дипломирани инжењер електронике, 
Новчано пословање - дипломирани економиста, 

Саобраћајни системи и 
ПТТ географија 

- професор географије, 
- дипломирани географ, 
- дипломирани инжењер саобраћаја, смјер ПТТ саобраћај, 

Саобраћајна психологија
- професор психологије, 
- дипломирани психолог, 
- дипломирани школски педагог – психолог, 

Телеграфски саобраћај - дипломирани инжењер саобраћаја, смјер ПТТ саобраћај, 

Телефонски саобраћај  - дипломирани инжењер саобраћаја, смјер ПТТ саобраћај, 

Основи предузетништва 
- дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер саобраћаја, смјер ПТТ саобраћај, 
- дипломирани инжењер организације рада 

  6. ПТТ 
МАНИПУЛАНТ 

Практична настава - дипломирани инжењер саобраћаја, смјер ПТТ саобраћај, 
- инжењер саобраћаја, смјер ПТТ саобраћај, 

Економика транспорта  
- дипломирани инжењер саобраћаја, смјер друмски саобраћај, 
- дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер организације рада, 

Конструисање 
-  дипломирани инжењер машинства, 
- дипломирани инжењер саобраћаја, 
- професор механике, 

Терет и интегрални 
транспорт - дипломирани инжењер саобраћаја, смјер друмски саобраћај, 

Мотори и моторна возила

- дипломирани инжењер саобраћаја, смјер друмски саобраћај, 
- дипломирани инжењер машинства, смјер мотори и моторна возила, 
- професор машинства, 
- професор погонских машина,  

Електротехника и 
електроника 

- дипломирани инжењер електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- професор електротехнике, 

Безбједност и регулисање 
саобраћаја - дипломирани инжењер саобраћаја, смјер друмски саобраћај, 

Саобраћајна 
инфраструктура - дипломирани инжењер саобраћаја, смјер друмски саобраћај, 

Организација превоза - дипломирани инжењер саобраћаја, смјер друмски саобраћај, 

Основи предузетништва 
- дипломирани економиста,  
- дипломирани инжењер саобраћаја, 
- дипломирани инжењер организације рада, 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВОЗАЧ 
МОТОРНИХ 
ВОЗИЛА 

Практична настава 

 за дио обуке вожње пети степен: 
- возач инструктор, 
- возач-механичар, 
за осталу практичну наставу: 
- дипломирани инжењер саобраћаја, смјер друмски саобраћај са завршеним 
петим степеном возача специјалисте или возача инструктора, 

- дипломирани инжењер машинства, са завршеним петим степеном возача 
специјалисте или возача инструктора, 

- наставник практичне наставе саобраћајне струке, инжењер собраћаја, 
- аутомеханичар, специјалиста са завршеним петим степеном возача 
специјалисте или возача инструктора (за први и други разред), 

Економика транспорта  - дипломирани економиста, 
-  дипломирани инжењер саобраћаја, смјер друмски саобраћај, 

Електротехника и 
електроника 

- дипломирани инжењер електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- професор електротехнике, 

Конструисање  - дипломирани инжењер машинства, 

Мотори и моторна возила

- дипломирани инжењер саобраћаја, смјер друмски саобраћај, 
- дипломирани инжењер машинства, смјер мотори и моторна возила, 
- професор машинства, 
- професор погонских машина,  

Складишта - дипломирани инжењер саобраћаја, смјер друмски саобраћај, 
- дипломирани инжењер собраћаја за интегрални и индустријски транспорт, 

 8. РУКОВАЛАЦ 
ГРАЂЕВИНСКИХ 
И ПРЕТОВАРНИХ 
МАШИНА 
 

Терет и интегрални 
транспорт 

- дипломирани инжењер саобраћаја, смјер друмски саобраћај, 
- дипломирани инжењер собраћаја за интегрални и индустријски транспорт, 
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Безбједност саобраћаја - дипломирани инжењер саобраћаја, смјер друмски саобраћај, 

Превоз робе - дипломирани инжењер саобраћаја, смјер друмски саобраћај, 

Грађевинске и 
претоварне машине 

- дипломирани инжењер саобраћаја, смјер друмски саобраћај, 
- дипломирани инжењер собраћаја за интегрални и индустријски транспорт, 
- дипломирани инжењер машинства, 

Основи предузетништва 
- дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер собраћаја, 
- дипломирани инжењер организације рада, 

Практична настава 
-  дипломирани инжењер саобраћаја, смјер друмски саобраћај, 
- инжењер саобраћаја,  
- саобраћајни техничар, пети степен, 

Основи саобраћаја и 
транспорта - дипломирани инжењер саобраћаја, 

Жељезничка постројења - дипломирани машински инжењер, 
- дипломирани машински инжењер за жељезничко машинство, 

Служба вуче 
- дипломирани инжењер машинства, 
- дипломирани инжењер саобраћаја-смјер жељезнички, 
- дипломирани машински инжењер за жељезничко машинство, 

Кочнице и кочење жељ. 
возила 

- дипломирани машински инжењер, 
- дипломирани машински инжењер за жељезничко машинство, 

Употрeба кола и 
локомотива 

- дипломирани машински инжењер, 
- дипломирани инжењер саобраћаја-смјер жељезнички, 
- дипломирани машински инжењер за жељезничко машинство, 

Превоз путника и робе 
- дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер саобраћаја, смјер жељезнички, 
- дипломирани правник, 

Организација 
жељезничког саобраћаја - дипломирани инжењер саобраћаја, смјер жељезнички, 

Дизел и електричне 
локомотиве 

- дипломирани машински инжењер, 
- дипломирани инжењер саобраћаја, смјер жељезнички, 

Основи предузетништва 
- дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер саобраћаја, смјер жељезнички, 
- дипломирани инжењер организације рада, 

9. 
ОРГАНИЗАТОР 
ЖЕЉЕЗНИЧКОГ 
САОБРАЋАЈА 

Практична настава 
 

 - дипломирани инжењер саобраћаја, смјер жељезнички, 
- инжењер саобраћаја, смјер жељезнички, 
- техничар жељезничког саобраћаја – специјалиста, пети степен, 

Конструисање  

-  дипломирани инжењер машинства, 
- дипломирани саобраћајни инжењер, смјер водни, 
- дипломирани инжењер саобраћаја, 
- професор механике,  

Ријечна и поморска 
навигација - дипломирани саобраћајни инжењер, смјер водни, капетан дуге пловидбе, 

Бродска медицина - доктор медицине, 
Теорија брода, 
стабилитет и крцање 

- дипломирани саобраћајни инжењер, смјер водни, 
- дипломирани бродограђевински инжењер, 

Механика 

- професор механике, 
- дипломирани инжењер машинства, 
- професор машинства, 
- дипломирани саобраћајни инжењер, смјер водни 
- професор физике, 
- дипломирани физичар, 

Основи електротехнике 
- дипломирани инжењер електротехнике, 
- дипломирани инжењер електронике, 
- професор електротехнике, 

Основи пловидбеног 
права - дипломирани саобраћајни инжењер, смјер водни, 

Експлоатација бродова и 
лука 

- дипломирани саобраћајни инжењер, смјер водни, 
- дипломирани инжењер машинства, смјер за бродоградњу, 

Бродски уређаји - дипломирани саобраћајни инжењер, смјер водни, 
- дипломирани инжењер машинства, смјер за бродоградњу, 

Пловидбена превозна 
средства 

- дипломирани саобраћајни инжењер, смјер водни, 
- дипломирани инжењер машинства, смјер за бродоградњу, 

Основи предузетништва 
- дипломирани економиста, 
- дипломирани инжењер машинства, смјер за бродоградњу, 
- дипломирани инжењер организације рада, 

  
  
  
  
 
 
 

10. 

 
 
 
 
 
 
 
БРОДОВОЂА 

Практична настава - дипломирани саобраћајни инжењер, смјер водни, 
- инжењер саобраћаја, смјер водни. 

 
Прилог број 11 

УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ 
Ред. 
број ЗАНИМАЊЕ ПРЕДМЕТ ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

Основи туризма и 
угоститељства 

- дипломирани економиста, 
- дипломирани туризмолог, 
- дипломирани менаџер туризма, 

Услуживање  - менаџер хотелијерства – ресторатер, 

  1. 
УГОСТИТЕЉСКО-
КУЛИНАРСКИ 
ТЕХНИЧАР 

Куварство  - диполмирани инжењер технологије, одсјек биотехнолошко-прехрамбени,  
- менаџер хотелијерства-гастроном, 
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Познавање робе  

- дипломирани инжењер технологије, биохемијско-технолошко-инжењерски 
одсјек,  

- дипломирани инжењер технологије, одсјек биотехнолошко-прехрамбени,  
- дипломирани инжењер пољопривреде за прехрамбену технологију анималних 
или биљних производа, 

- дипломирани инжењер технологије, смјер прехрамбени, 
- професор хемије, 
- дипломирани хемичар, 

Хигијена 

- доктор медицине, 
- професор биологије, 
- дипломирани биолог, 
- диполмирани инжењер технологије, смјер контрола квалитета и хигијенске 
исправности намирница, 

- диполмирани инжењер технологије, одсјек биотехнолошко-прехрамбени,  
-  професор хемије и 
-  дипломирани инжењер хемијске  
   технологије, 

Привредна математика 
- професор математике, 
- дипломирани математичар, 
- дипломирани економиста, 

Умјетничко 
обликовање 

- професор ликовне умјетности, 
- професор примијењених умјетности, 

Хотелијерство 
- дипломирани економиста, 
- дипломирани туризмолог, 
- дипломирани менаџер туризма, 

Основи 
предузетништва 

- дипломирани економиста, 
- дипломирани туризмолог, 
- менаџер хотелијерства – гастроном, 
- дипломирани менаџер туризма, 

Практична настава - менаџер хотелијерства – гастроном,  
- дипломирани менаџер туризма, 

Агенцијско и 
хотелијерско  
пословање  

- дипломирани економиста, 
- дипломирани туризмолог, 
- дипломирани менаџер туризма, 

Основи туризма и 
угоститељства 

- дипломирани економиста, 
- дипломирани туризмолог, 
- дипломирани менаџер туризма, 

Пословна информатика 

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер рачунарство,  
- професор електротехнике, смјер рачунарство, 
- дипломирани инжењер електронике, смјер рачунарство, 
- професор информатике, 
- дипломирани економиста, смјер пословна информатика, 

Привредна математика 
- професор математике, 
- дипломирани математичар, 
- дипломирани економиста, 

Историја умјетности - професор историје умјетности, 
- професор ликовне умјетности, 

Финансијско 
пословање   - дипломирани економиста, 

Статистика 
- дипломирани економиста, 
- професор математике, 
- дипломирани математичар, 

Економика туризма 
- дипломирани економиста, 
- дипломирани туризмолог, 
- дипломирани менаџер туризма, 

Маркетинг у туризму - дипломирани економиста, 
- дипломирани менаџер туризма, 

Основи 
предузетништва 

- дипломирани економиста, 
- дипломирани туризмолог, 

 2. ТУРИСТИЧКИ 
ТЕХНИЧАР 

Практична настава 
- дипломирани туризмолог, 
- дипломирани економиста, 
- дипломирани менаџер туризма, 

Основи туризма и 
угоститељства 

- дипломирани економиста, 
- дипломирани туризмолог, 
- дипломирани менаџер туризма, 

Познавање робе 

- дипломирани инжењер технологије, биохемијско-технолошко-инжењерски 
одсјек, 

- диполмирани инжењер технологије, одсјек биотехнолошко-прехрамбени,  
- дипломирани инжењер пољопривреде за прехрамбену технологију-анималних 
или биљних производа, 

- дипломирани инжењер технологије, смјер прехрамбени, 
- професор хемије, 
- дипломиран хемичар, 

Услуживање 
- висока/виши угоститељ, 
- виши стручни радник технологије услуживања, 
- менаџер хотелијерства – ресторатер, 

Привредна математика 
- професор математике, 
- дипломирани математичар, 
- дипломирани економиста, 

  
  
 
 
 
 3. 
  
  
  

 
 
 
КОНОБАР 
 

Основи 
предузетништва 

- дипломирани економиста, 
- менаџер хотелијерства – ресторатер, 
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Практична настава 
- конобар – специјалиста – пети степен, 
- конобар специјалиста – мајстор, 
- угоститељско-кулинарски техничар – специјалиста, пети степен, 

Основи туризма и 
угоститељства 

- дипломирани економиста, 
- дипломирани туризмолог, 
- дипломирани менаџер туризма, 

Хигијена 

- доктор медицине, 
- професор биологије, 
- дипломирани биолог, 
- диполмирани инжењер технологије, смјер контрола квалитета и хигијенске 
исправности намирница, 

Куварство 
- диполмирани инжењер прехрамбене технологије, 
- виши стручни радник технологије куварства, 
- виша угоститељска школа, 

Познавање робе 

- дипломирани инжењер технологије, биохемијско-технолошко инжењерски 
одсјек, 

- диполмирани инжењер технологије, одсјек биотехнолошко-прехрамбени,  
- дипломирани инжењер пољопривреде за прехрамбену технологију анималних 
или биљних производа, 

- дипломирани инжењер технологије, смјер прехрамбени, 
- професор хемије, 
- дипломиран хемичар, 

Привредна математика 
- професор математике, 
- дипломирани математичар, 
- дипломирани економиста, 

Умјетничко 
обликовање 

- професор ликовне умјетности, 
- професор примијењених умјетности, 

Услуживање - виши угоститељ, 
- виши стручни радник технологије услуживања, 

Основи 
предузетништва 

- дипломирани економиста, 
- менаџер хотелијерства-гастроном,  

 4. КУВАР 

Практична настава - кувар – специјалиста, пети степен, 
- угоститељско кулинарски техничар – специјалиста, пети степен, 

Основи туризма и 
угоститељства 

- дипломирани економиста, 
- дипломирани туризмолог, 
- дипломирани менаџер туризма, 

Хигијена 

- доктор медицине, 
- диполмирани инжењер технологије, одсјек биотехнолошко-прехрамбени,  
- професор биологије, 
- дипломирани биолог, 
- диполмирани инжењер технологије, смјер контрола квалитета и хигијенске 
исправности намирница, 

Посластичарство - виши стручни радник технологије посластичарства, 
- диполмирани инжењер прехрамбене технологије, 

Познавање робе 

- дипломирани инжењер технологије, биохемијско-технолошко-инжењерски 
одсјек, 

- диполмирани инжењер технологије, одсјек биотехнолошко-прехрамбени,  
- дипломирани инжењер пољопривреде за прехрамбену технологију анималних 
или биљних производа, 

- дипломирани инжењер технологије –прехрамбени смјер, 
- професор хемије, 
- дипломиран хемичар, 

Привредна математика 
- професор математике, 
- дипломирани математичар, 
- дипломирани економиста, 

Умјетничко 
обликовање 

- професор ликовне умјетности, 
- професор примјењених умјетности, 

Услуживање - виши угоститељ, 
- виши стручни радник технологије услуживања, 

Пекарство - дипломирани инжењер технологије за  прехрамбену технологију, 
- диполмирани инжењер технологије, одсјек биотехнолошко-прехрамбени,  

Основи 
предузетништва 

- дипломирани економиста, 
- менаџер хотелијерства – гастроном, 

 5. ПОСЛАСТИЧАР 

Практична настава - посластичар – специјалиста, пети степен (завршена виша хотелијерска школа), 
-  менаџер хотелијерства – гастроном. 

 
Прилог број 12 

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИНА 
Ред. 
број ЗАНИМАЊЕ ПРЕДМЕТ ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

Право   - дипломирани правник, 

Економија  - дипломирани економиста, 

Књиговодство  - дипломирани економиста, 

 1. ПОСЛОВНО-
ПРАВНИ 
ТЕХНИЧАР 

Пословна информатика  

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер рачунарство,  
- професор електротехнике, смјер рачунарство, 
- дипломирани инжењер електронике, смјер рачунарство, 
- професор информатике, 
- дипломирани економиста, смјер пословна информатика, 
- дипломирани инжењер информатике,  
- дипломирани економиста,  
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Привредна математика 
- професор математике, 
- дипломирани математичар, 
- дипломирани економиста, 

Монетарна економија и 
банкарство - дипломирани економиста, 

Статистика 
- дипломирани економиста, 
- професор математике, 
- дипломирани математичар, 

Практична настава - дипломирани правник, 
- дипломирани економиста, 

Рачуноводство  - дипломирани економиста, 

Економија - дипломирани економиста, 

Пословна комуникација 

- дипломирани психолог, 
- професор психологије, 
- дипломирани комуниколог, 
- дипломирани педагог, 
- професор филозофије и социологије, 
- професор социологије,  

Пословна информатика  

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер рачунарство,  
- професор електротехнике, смјер рачунарство, 
- дипломирани инжењер електронике, смјер рачунарство, 
- професор информатике, 
- дипломирани економиста - смјер пословне информатике, 
- дипломирани инжењер информатике, 
- дипломирани економиста,  

Привредна математика 
- професор математике, 
- дипломирани математичар, 
- дипломирани економиста, 

Монетарна економија и 
банкарство - дипломирани економиста, 

Право   - дипломирани правник, 

Статистика 
- дипломирани економиста, 
- професор математике, 
- дипломирани математичар, 

  2. ЕКОНОМСКИ 
ТЕХНИЧАР 

Практична настава  - дипломирани економиста, 

Познавање робе 

- дипломирани инжењер технологије, биохемијско-технолошко-инжењерски 
одсјек, 

- дипломирани инжењер пољопривреде за прехрамбену технологију - анималних 
или биљних производа, 

- дипломирани инжењер технологије, смјер прехрамбени, 
- дипломирани инжењер технологије, смјер хемијско-технолошки, 
- дипломирани инжењер технологије, одсјек биотехнолошки-прехрамбени, 
- професор хемије, 
- дипломиран хемичар, 

Економика трговине  - дипломирани економиста, 

Трговинско пословање  - дипломирани економиста, 

Економија  - дипломирани економиста, 

Пословна информатика  

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер рачунарство,  
- професор електротехнике, смјер рачунарство, 
- дипломирани инжењер електронике, смјер рачунарство, 
- професор информатике, 
- дипломирани економиста, смјер пословна информатика, 
- дипломирани инжењер информатике, 
- професор математике и информатике, 
- дипломирани економиста,  

Књиговодство  - дипломирани економиста, 

Трговачка математика 
- дипломирани економиста, 
- професор математике, 
- дипломирани математичар, 

Право  - дипломирани правник, 

  
  
  
 3. 
  
  
  
  

ТРГОВАЧКИ 
ТЕХНИЧАР 
 

Практична настава 
- дипломирани економиста, 
- економиста, 
- трговачки техничар – специјалиста, пети степен, 

Право  - дипломирани правник, 

Економија  - дипломирани економиста,  

Књиговодство  - дипломирани економиста,  

Пословна информатика 

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер рачунарство,  
- професор електротехнике, смјер рачунарство, 
- дипломирани инжењер електронике, смјер рачунарство, 
- професор информатике, 
- дипломирани економиста, смјер пословна информатика, 
- дипломирани инжењер информатике, 
- дипломирани економиста,  
- професор математике и информатике,  

  
  

4. 
  
  
  

 
ПОСЛОВНИ 
СЕКРЕТАР 
 

Монетарна економија и 
банкарство - дипломирани економиста,  
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Привредна математика 
- дипломирани економиста, 
- професор математике, 
- дипломирани математичар, 

Практична настава - дипломирани правник, 
- дипломирани економиста, 

Познавање робе 

- дипломирани инжењер технологије, биохемијско-технолошко-инжењерски 
одсјек, 

- диполмирани инжењер технологије, одсјек биотехнолошко-прехрамбени,  
- дипломирани инжењер пољопривреде за прехрамбену технологију - анималних 
или биљних производа, 

- дипломирани инжењер технологије, смјер прехрамбени, 
- дипломирани инжењер технологије, одсјек биотехнолошки-прехрамбени, 
- дипломирани инжењер технологије, одсјек биотехнолошки-прехрамбени, 
- професор хемије, 
- дипломиран хемичар, 

Економика трговине  - дипломирани економиста, 

Трговинско пословање  - дипломирани економиста, 

Економија - дипломирани економиста, 

Књиговодство - дипломирани економиста, 

Трговачка математика 
- професор математике, 
- дипломирани математичар, 
- дипломирани економиста, 

  
 
  

5. 
  
  
  
  

ТРГОВАЦ 
 

Практична настава 
- дипломирани економиста, 
- економиста, 
- трговачки техничар – специјалиста, пети степен. 

 
Прилог број 13 

 ЗДРАВСТВО 
Ред. 
број ЗАНИМАЊЕ ПРЕДМЕТ ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

Анатомија -  доктор медицине, 

Здравствена 
њега  

а) теорија: 
- доктор медицине, 
- дипломирана медицинска сестра, 
- виша медицинска сестра – техничар,  
б) вјежбе и практична настава: 
- дипломирана медицинска сестра, 
- виша медицинска сестра – техничар, 

Физиологија  - доктор медицине, 
Хигијена са 
здравственим 
васпитањем 

-  доктор медицине, специјалиста за хигијену, 
-  доктор медицине, 

Микробиологија 

-  доктор медицине, специјалиста за медицинску микробиологију, 
-  доктор медицине, 
-  професор биологије, 
-  дипломирани биолог, 

Патологија -  доктор медицине, специјалиста за патолошку анатомију, 
-  доктор медицине, 

Медицинска 
психологија 

-  професор психологије и педагогије, 
-  дипломирани психолог, 
-  дипломирани школски психолог – педагог, 

Инфектологија 

 а) теорија: 
-  доктор медицине, специјалиста инфектолог, 
-  доктор медицине, 
б) вјежбе и практична настава: 
- дипломирана медицинска сестра, 
- виша медицинска сестра – техничар, 

Интерна 
медицина 

 а) теорија: 
-  доктор медицине, специјалиста за интерну медицину, 
-  доктор медицине, 
б) вјежбе и практична настава: 
- дипломирана медицинска сестра, 
 - виша медицинска сестра – техничар, 

Хирургија 

 а) теорија:  
- доктор медицине, специјалиста за општу хирургију или једне од хируршких грана, 
- доктор медицине, 
б) вјежбе и практична настава: 
- дипломирана медицинска сестра, 
- виша медицинска сестра – техничар, 

Фармакологија -  дипломирани фармацеут, 
-  доктор медицине, 

Медицинска 
биохемија 

-  дипломирани фармацеут, специјалиста за медицинску биохемију, 
-  доктор медицине, специјалиста за клиничку биохемију, 
-  дипломирани фармацеут, 
-  професор хемије, 
- дипломирани хемичар, 

  1. МЕДИЦИНСКИ 
ТЕХНИЧАР 

Здравствена 
њега са 
породичном 
медицином 

-  доктор медицине, 
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Педијатрија 

 а) теорија: 
-  доктор медицине, специјалиста за педијатрију, 
-  доктор медицине, 
б) вјежбе и практична настава: 
- дипломирана медицинска сестра, 
- виша медицинска сестра – техничар, 

Гинекологија и 
акушерство 

 а) теорија: 
- доктор медицине, специјалиста за гинекологију и акушерство, 
- доктор медицине, 
б) вјежбе и практична настава:  
- дипломирана медицинска сестра и 
- виша медицинска сестра – техничар, 

Неуропси-
хијатрија 

 а) теорија: 
-  доктор медицине, специјалиста за неуропсихијатрију, 
-  доктор медицине, 
б) вјежбе и практична настава: 
- дипломирана медицинска сестра и 
- виша медицинска сестра – техничар, 

Анатомија  - доктор медицине, 

Здравствена 
њега 

 а) теорија: 
-  доктор медицине, 
- дипломирана медицинска сестра, 
- виша медицинска сестра – техничар, 
б) вјежбе и практична настава: 
- дипломирана медицинска сестра, 
- виша медицинска сестра – техничар, 

Физилогија -  доктор медицине, 
Хигијена са 
здравственим 
васпитањем 

-  доктор медицине, специјалиста за хигијену, 
-  доктор медицине, 

Микробиологија 

-  доктор медицине, специјалиста за медицинску микробиологију, 
-  доктор медицине, 
-  професор биологије, 
-  дипломирани биолог, 
 

Патологија -  доктор медицине, специјалиста за патолошку анатомију, 
-  доктор медицине, 

Медицинска 
психологија 

-  професор психологије и педагогије, 
-  дипломирани психолог, 
-  дипломирани школски психолог – педагог, 

Хирургија 

 а) теорија: 
-  доктор медицине, специјалиста за општу хирургију или једне од хируршких грана, 
-  доктор медицине, 
б) вјежбе и практична настава: 
- дипломирана медицинска сестра, 
- виша медицинска сестра – техничар, 

Фармакологија -  дипломирани фармацеут, 
-  доктор медицине, 

Медицинска 
биохемија 

 а) теорија: 
-  дипломирани фармацеут, специјалиста за медицинску биохемију, 
-  доктор медицине, специјалиста за клиничку биохемију, 
-  дипломирани фармацеут, 
-  професор хемије, 
- дипломирани хемичар,  

Педијатрија 

 а) теорија: 
-  доктор медицине, специјалиста за педијатрију, 
-  доктор медицине, 
б) вјежбе и практична настава: 
- дипломирана медицинска сестра, 
- виша медицинска сестра – техничар, 

Гинекологија 

 а) теорија: 
-  доктор медицине, специјалиста за гинекологију и акушерство, 
-  доктор медицине, 
б) вјежбе и практична настава: 
- дипломирана медицинска сестра, 
- виша медицинска сестра – техничар, 

Акушерство  

 а) теорија: 
-  доктор медицине, специјалиста за гинекологију и акушерство, 
-  доктор медицине, 
б) вјежбе и практична настава: 
- дипломирана медицинска сестра, 
 - виша медицинска сестра – техничар, 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

2. 
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АКУШЕРСКО - 
ГИНЕКОЛОШКИ 
ТЕХНИЧАР 
 

Инфектологија 

 а) теорија: 
-  доктор медицине, специјалиста инфектолог, 
-  доктор медицине, 
б) вјежбе и практична настава: 
- дипломирана медицинска сестра, 
- виша медицинска сестра – техничар, 
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Интерна 
медицина 

 а) теорија: 
- доктор медицине, специјалиста за интерну медицину, 
-  доктор медицине, 
б) вјежбе и практична настава: 
- дипломирана медицинска сестра, 
- виша медицинска сестра – техничар, 

Здравствена 
њега са 
породичном 
медицином 

 а) теорија: 
-  доктор медицине, специјалиста за социјалну медицину, 
-  доктор медицине, 

Анатомија - доктор медицине,  

Здравствена 
њега и 
рехабилитација 

 а) теорија: 
-  доктор медицине, 
- дипломирана медицинска сестра, 
- виша медицинска сестра – техничар, 
б) вјежбе и практична настава: 
- дипломирана медицинска сестра, 
- виша медицинска сестра – техничар, 

Физилогија  - доктор медицине, 
Хигијена са 
здравственим 
васпитањем 

-  доктор медицине, специјалиста за хигијену, 
-  доктор медицине, 

Микробиологија 

-  доктор медицине, специјалиста за медицинску микробиологију, 
-  доктор медицине, 
-  професор биологије, 
-  дипломирани биолог, 

Патологија -  доктор медицине, специјалиста за патолошку анатомију, 
-  доктор медицине, 

Основи масаже 

 а) теорија: 
-  доктор медицине, специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију, 
-  доктор медицине, 
б) вјежбе и практична настава: 
- виши физиотерапеутски техничар, 

Медицинска 
психологија 

-  професор психологије и педагогије, 
-  дипломирани психолог, 
-  дипломирани школски психолог-педагог, 

 
 
 
Физикална 
терапија  
 
 

а) теорија: 
- доктор медицине, специјалиста за физикалну 
 медицину и рехабилитацију, 
-  доктор медицине, 
б) вјежбе и практична настава: 
- виши физиотерапеутски техничар, 
- дипломирани физиотерапеут,  

Кинезиологија 

 а) теорија: 
-  доктор медицине, специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију, 
-  доктор медицине, 
б) вјежбе и практична настава: 
- виши физиотерапеутски техничар, 
- дипломирани физиотерапеут,  

Основи 
клиничке 
медицине 

-  доктор медицине, специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију, 
-  доктор медицине, 

Медицинска 
биохемија 

-  дипломирани фармацеут, специјалиста за медицинску биохемију, 
-  доктор медицине, специјалиста за клиничку биохемију, 
-  дипломирани фармацеут, 
-  професор хемије, 
- дипломирани хемичар, 

Фармакологија -  дипломирани фармацеут, 
-  доктор медицине, 

Кинезитерапија 

 а) теорија: 
-  доктор медицине, специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију, 
-  доктор медицине, 
б) вјежбе и практична настава: 
- виши физиотерапеутски техничар, 

 3. 
ФИЗИОТЕРАПЕ-
УТСКИ ТЕХНИ-
ЧАР 

Специјална 
рехабилитација 

 а) теорија: 
-  доктор медицине, специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију, 
-  доктор медицине, 
б) вјежбе и практична настава: 
- виши физиотерапеутски техничар, 

Анатомија и 
физиологија  - доктор медицине,   

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здравствена 
заштита са 
првом помоћи 

 а) теорија: 
-  доктор медицине, специјалиста за социјалну медицину, 
-  доктор медицине, 
- дипломирана медицинска сестра, 
- виша медицинска сестра – техничар, 
б) вјежбе и практична настава: 
- дипломирана медицинска сестра, 
- виша медицинска сестра – техничар, 
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Аналитичка 
хемија 

а) теорија: 
-  дипломирани хемичар, 
-  професор хемије, 
-  дипломирани фармацеут, 
б) вјежбе и практична настава: 
-  дипломирани хемичар, 
-  професор хемије, 
-  дипломирани фармацеут, 
-  дипломирани технолог хемијског смјера,  

Микробиологија 

-  доктор медицине, специјалиста за медицинску микробиологију, 
-  доктор медицине, 
-  професор биологије, 
-  дипломирани биолог, 

Фармацеутска 
технологија  

 а) теорија: 
-  дипломирани фармацеут, специјалиста фармацеутске технологије, 
-  дипломирани фармацеут, 
б) вјежбе и практична настава: 
-  дипломирани фармацеут, специјалиста фармацеутске технологије, 
-  дипломирани фармацеут, 

Фармакогнозија -  дипломирани фармацеут, специјалиста за контролу љековитог биља, 
-  дипломирани фармацеут, 

Ботаника -  професор биологије, 
-  дипломирани биолог, 

Фармацеутска 
хемија 

а) теорија: 
-  дипломирани фармацеут, специјалиста за испитивање и контролу лијекова, 
-  дипломирани фармацеут, 
-  професор хемије, 
-  дипломирани хемичар, 
б) вјежбе и практична настава: 
-  дипломирани фармацеут, специјалиста за испитивање и контролу лијекова, 
-  дипломирани фармацеут, 
-  професор хемије, 
-  дипломирани хемичар, 
-  дипломирани инжењер технологије, 
-  дипломирани технолог хемијског смјера,  

Медицинска 
биохемија 

 а) теорија: 
-  дипломирани фармацеут, специјалиста за медицинску биохемију, 
-  доктор медицине, специјалиста за клиничку биохемију, 
-  дипломирани фармацеут, 
-  професор хемије, 
-  дипломирани хемичар, 
б) вјежбе и практична настава: 
-  дипломирани фармацеут, 
-  виши лабораторијски техничар, 
-  професор хемије, 
-  дипломирани хемичар, 
-  дипломирани технолог хемијског смјера,  

Хигијена са 
здравственим 
васпитањем 

-  доктор медицине, специјалиста за хигијену, 
-  доктор медицине, 

Увод у 
козметологију 

-  дипломирани фармацеут, специјалиста козметолог, 
-  дипломирани фармацеут, 

Санитарна 
хемија 

-  дипломирни фармацеут, специјалиста за санитарну хемију, 
-  дипломирани фармацеут, 
-  дипломирани инжењер технологије, смјер прехрамбени, 
-  професор хемије, 

 
  
 
 
 
 

 
4. 

  
  
  
  
  
  

 
 
 
ФАРМА-
ЦЕУТСКИ 
ТЕХНИЧАР 
 

Фармакологија -  доктор медицине, 
-  дипломирни фармацеут, 

Анатомија и 
физиологија -  доктор медицине, 

Морфологија 
зуба 

 а) теорија: 
-  доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике,  
-  доктор стоматологије, 
б) вјежбе и практична настава: 
-  доктор стоматологије, 
-  виши зубни техничар, 

Здравствена 
њега 

 а) теорија: 
-  доктор медицине, специјалиста за социјалну медицину, 
-  доктор медицине, 
- дипломирана медицинска сестра, 
- виша медицинска сестра-техничар,  
б) вјежбе и практична настава: 
- дипломирана медицинска сестра, 
- виша медицинска сестра – техничар, 

Технологија 
зуботехничког 
материјала 

-  доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике, 
-  доктор стоматологије, 

5. ЗУБНО – 
СТОМАТО-
ЛОШКИ 
ТЕХНИЧАР 

Фиксна 
протетика  

 а) теорија: 
-  доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике, 
-  доктор стоматологије, 
б) вјежбе и практична настава: 
-  доктор стоматологије, 
-  виши зубни техничар, 
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Микробиологија 

-  доктор медицине, специјалиста за медицинску микробиологију, 
-  професор биологије, 
-  доктор медицине, 
-  дипломирани биолог, 

Хигијена са 
здравственим 
васпитањем 

-  доктор медицине, специјалиста за хигијену, 
-  доктор медицине, 

Болести зуба 

 а) теорија: 
-  доктор стоматологије, специјалиста за болести уста и зуба, 
-  доктор стоматологије, 
б) вјежбе и практична настава: 
- доктор стоматологије, 

Тотална протеза 

 а) теорија: 
-  доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике, 
-  доктор стоматологије, 
б) вјежбе и практична настава: 
-  доктор стоматологије, 
-  виши зубни техничар, 

Пародонтоло-
гија и орална 
медицина 

 а) теорија: 
-  доктор стоматологије, специјалиста за болести уста и зуба, 
-  доктор стоматологије, 
б) вјежбе и практична настава: 
- доктор стоматологије, 

Дјечија и 
превентивна 
стоматологија 

 а) теорија: 
-  доктор стоматологије, специјалиста за дјечију и превентивну стоматологију, 
-  доктор стоматологије, 
б) вјежбе и практична настава: 
- доктор стоматологије, 

Парцијална 
протеза 

 а) теорија: 
-  доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике, 
-  доктор стоматологије, 
б) вјежбе и практична настава: 
-  доктор стоматологије, 
-  виши зубни техничар, 

Ортопедија 
вилица 

 а) теорија: 
-  доктор стоматологије, специјалиста за ортопедију вилица, 
-  доктор стоматологије 
б) вјежбе и практична настава: 
-  доктор стоматологије, 
-  виши зубни техничар, 

Орална 
хирургија 

 а) теорија: 
-  доктор стоматологије, специјалиста оралне хирургије,  
-  доктор стоматологије, специјалиста за максилофацијалну хирургију, 
-  доктор стоматологије, 
б) вјежбе и практична настава: 
-  доктор стоматологије, 

Анатомија и 
физиологија 

-  доктор медицине, 
 

Здравствена 
заштита са 
првом помоћи 

 а) теорија: 
-  доктор медицине, специјалиста за социјалну медицину, 
-  доктор медицине, 
- дипломирана медицинска сестра, 
- виша медицинска сестра – техничар, 
б) вјежбе и практична настава: 
- дипломирана медицинска сестра, 
- виша медицинска сестра – техничар, 

Лабораторијске 
технике 

 а) теорија:  
- дипломирани хемичар, 
- професор хемије, 
- дипломирани технолог,  
- дипломирани инжењер хемије, 
 б) вјежбе и практична настава: 
 - виши лабораторијски техничар, 
- дипломирани технолог, смјер хемијски, 
- дипломирани инжењер хемије, 

Аналитичка 
хемија 

а) теорија 
-  дипломирани хемичар, 
-  професор хемије, 
-  дипломирани фармацеут, 
б) вјежбе и пректична настава: 
-  дипломирани хемичар, 
-  професор хемије, 
-  дипломирани фармацеут, 
-  дипломирани технолог, смјер хемијски, 

 6. ЛАБОРАТОРИЈ-
СКО - САНИ-
ТАРНИ ТЕХНИ-
ЧАР 

Микробиологија 
и паразитологија 

 а) теорија: 
-  доктор медицине, специјалиста за медицинску микробиологију, 
-  доктор медицине, 
-  професор биологије, 
-  дипломирани биолог, 
б) вјежбе и практична настава: 
- виши лабораторијски техничар, 
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Патологија -  доктор медицине, специјалиста за патолошку анатомију, 
-  доктор медицине, 

Епидемиологија 

 а) теорија: 
-  доктор медицине, специјалиста – епидемиолог, 
-  доктор медицине, 
б) вјежбе и практична настава: 
- виши санитарни техничар, 
- дипломирани санитарни инжењер, 

Медицинска 
биохемија  

 а) теорија: 
-  дипломирани фармацеут, специјалиста за медицинску биохемију, 
-  доктор медицине, специјалиста за клиничку биохемију, 
-  дипломирани фармацеут, 
-  професор хемије, 
-  дипломирани хемичар, 
б) вјежбе и практична настава: 
-  дипломирани фармацеут, 
-  виши лабораторијски техничар, 
-  дипломирани технолог, смјер хемијски, 
-  дипломирани фармацеут, 
-  професор хемије,  

Токсиколошка 
хемија 

-  дипломирани фармацеут, специјалиста за токсиколошку хемију, 
-  дипломирани фармацеут, 
-  професор хемије, 
-  дипломирани хемичар, 

Дезинфекција, 
дезинсекција и 
дератизација 

 а) теорија: 
-  доктор медицине, специјалиста –епидемиолог, 
-  доктор медицине, 
б) вјежбе и практична настава: 
- виши санитарни техничар, 
- дипломирани санитарни инжењер, 

Општа и 
комунална 
хигијена 

 а) теорија: 
-  доктор медицине, специјалиста за хигијену, 
-  доктор медицине, 
б) вјежбе и практична настава: 
- виши санитарни техничар, 
- дипломирани санитарни инжењер, 

Хематологија са 
трансфузиоло-
гијом 

 а) теорија: 
-  доктор медицине, специјалиста за интерну медицину, 
-  доктор медицине, специјалиста за трансфузиологију, 
-  доктор медицине, 
б) вјежбе и практична настава: 
- виши лабораторијски техничар, 
 а) теорија: I модул 
-  дипломирани фармацеут, специјалиста за санитарну хемију, 
- дипломирани фармацеут,  
-  професор хемије,  
-  дипломирани хемичар теорија: II модул, 
-  дипломирани грађевински инжењер, 
-  дипломирани инжењер архитектуре, 
Б) вјежбе и практична настава – II модул 

Санитарна 
хемија и  
техника 

- дипломирани грађевински инжењер, 
-  дипломирани инжењер архитектуре, 

  

Медицина рада 
са здравственом 
статистиком 

а) теорија: 
-  доктор медицине, специјалиста за медицину рада, 
-  доктор медицине, 
б) вјежбе и практична настава: 
- виши санитарни техничар, 
- дипломирани санитарни инжењер. 

 
Прилог број 14 

ОСТАЛЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
Ред. 
број ЗАНИМАЊЕ ПРЕДМЕТ ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

Анатомија и физиологија - доктор медицине, 

Естетска њега 

а) теорија: 
- дипломирани козметолог, 
б) вјежбе: 
- виши козметичарски техничар,  

Естетско-корективна 
козметика 

- aкадемски сликар, 
- дипломирани сликар, 
- професор ликовне умјетности, 

Козметологија  - дипломирани фармацеут, 
- дипломирани козметолог, 

Физикална медицина  - доктор медицине, специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију, 
- доктор медицине, 

Хигијена и прва помоћ 
- доктор медицине, 
- професор биологије, 
- дипломирани биолог, 

 1. КОЗМЕТИЧКИ 
ТЕХНИЧАР 

Дерматологија - доктор медицине, специјалиста дерматовенерологије, 
- доктор медицине, 
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Естетска хирургија - доктор медицине, специјелиста за пластичну и реконструктивну хирургију, 
- доктор медицине, 

Индустријска технологија - дипломирани фармацеут, 
- дипломирани технолог хемијског смјер, 

Практична настава - козметичар – специјалиста пети степен, 

Хигијена 
- доктор медицине, 
- професор биологије, 
- дипломирани биолог, 

Познавање материјала 

- дипломирани фармацеут, 
- дипломирани инжењер технологије, смјер хемијски, 
- дипломирани инжењер хемије, 
- дипломирани технолог, смјер хемијски, 

Анатомија и физиологија - доктор медицине, 

Технологија занимања 
- дипломирани инжењер технологије, смјер хемијски, 
- дипломирани инжењер хемије, 
- дипломирани технолог, смјер хемијски, 

Дерматологија - доктор медицине – специјалиста дерматовенерологије, 
- доктор медицине, 

Естетика струке 
- професор ликовних умјетности, 
- професор примјењених умјетности, 
- академски сликар, 

 2. ФРИЗЕР 

Практична настава  - фризер – специјалиста, пети степен, 

Технологија фотографије - дипломирани инжењер технологије, смјер графичко инжењерство, 
- дипломирани графички инжењер, 

Теорија форме 
- професор ликовних умјетности, 
- професор примијењених умјетности, 
- академски сликар, 

Дигитална фотографија - дипломирани инжењер технологије, смјер графичко инжењерство, 
- дипломирани графички инжењер, 

Примјена рачунара у 
струци 

- дипломирани инжењер електротехнике, смјер рачунарство,  
- професор електротехнике, смјер рачунарство, 
- дипломирани инжењер електронике, смјер рачунарство, 
- професор информатике, 

Екологија и заштита 
животне средине 

- професор биологије, 
- дипломирани биолог, 
- професор екологије и заштите животне средине, 
- дипломирани молекуларни биолог и физиолог, 

 3. ФОТОГРАФ 

Практична настава  - дипломирани графички инжењер,  
- фотограф – специјалиста, пети степен. 

 




