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ПРЕДГОВОР 
 
 
 

Систематски списак завршених школа је публикација израђена за потребе обраде података у Попису 
стновништва, домаћинстава и станова 2011. године. 

При изради ове публикације коришћен је Списак школа припремљен за Попис становништва, 
домаћинстава и станова у 2002. години, при чему је Списак ажуриран у смислу промена насталих у 
периоду од 2002. до 2011. године на следећи начин: 

• Уведене су у Списак нове средње школе које се јављају после реформе средњег образовања 
која је започета 2002. године и још увек траје; 

• Уведене су више школе, факултети и академије које су настале после 2006. године (након 
увођења тзв. „Болоње”); 

• Брисани су из Списка називи школа које су одавно престале да постоје; 

• Груписане су средње школе по критеријуму степена стручности уз адекватну промену назива; 

• Извршена су терминолошка побољшања постојећих назива школа. 

У вези са спроведеним изменама консултовано је Министарство просвете и науке, као и Национална 
служба за запошљавање. 

 
 
 
У Београду, 2011. године                                                                                                      Директор 
 

                                                                                                                               Проф. др Драган Вукмировић 
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0 Без школске спреме 
  
 Непотпуно основно образовање (101–105) 

101 Завршено 1–3 разреда основне школе 
104 Завршена 4 разреда основне школе 
105 Завршено 5–7 разреда основне школе 

  
 Основно образовање 
  

108 Завршена основна школа 
  
 Средње образовање 
  
 Стручне школе у двогодишњем и краћем трајању (201-275) 
  

201 Геолошке, рударске и металуршке школе 
 Индустријско-рударска школа 
 Рударска школа 
 Рударски одсек индустријске школе 
 Школа ученика у привреди рударске струке 
 Школа за израђиваче белих лимова 
 Школа за помоћне електролизере 
 Школа за помоћне извлачиоце 
 Школа за помоћне ливце 
 Школа за помоћне ливце калупаре 
 Школа за помоћне обрађиваче метала 
 Школа за помоћне раднике у геолошким истраживањима 
 Школа за помоћне раднике у производњи сивог лива 
 Школа за помоћне рударе 
 Школа за помоћне термообрађиваче 
 Школа за помоћне топионичаре гвожђа 
 Школа за помоћне топионичаре метала 
 Школа за помоћне топионичаре у производњи агломерата 
 Школа за помоћне топионичаре у производњи обојених метала 
 Школа за помоћне ваљаоничаре 
 Техничка школа – геолошки смер 
 Техничка школа – металуршки смер 
 Техничка школа – рударски смер 
 Топионичарска школа 
 Топионичарска струка металуршко-технолошке школе 
 Топионичарски одсек индустријске школе 
  

205 Шумарске  и дрвно-прерађивачке школе 
 Дрвопрерађивачка школа 
 Дрвни одсек/струка школе ученика у привреди 
 Дрвопрерађивачки дрвни одсек/струка занатске школе 
 Дрвопрерађивачки дуборезачки одсек/струка школе ученика у привреди 
 Дрвопрерађивачки дуборезачки одсек/струка занатске школе 
 Дрвопрерађивачки коларски одсек/струка школе ученика у привреди 
 Дрвопрерађивачки коларски одсек/струка занатске школе 
 Дрвопрерађивачки одсек/струка бродограђевинске школе 
 Дрвопрерађивачки одсек/струка мешовите школе ученика у привреди 
 Дрвопрерађивачки одсек/струка у индустријској школи 
 Дрвопрерађивачки одсек/струка железничке занатске школе 
 Дрвопрерађивачки резбарски одсек/струка школе ученика у привреди 
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 Дрвопрерађивачки резбарски одсек/струка занатске школе 
 Дрвопрерађивачки столарски одсек/струка школе ученика у привреди 
 Дрвопрерађивачки столарски одсек/струка занатске школе 
 Дрвопрерађивачки тесарски одсек/струка занатске школе 
 Дрвопрерађивачки тесарски одсек – струка школе ученика у привреди 
 Нижа шумарска школа 
 Школа ученика у привреди – дрвопрерађивачки смер 
 Школа ученика у привреди – шумарски смер 
 Школа за бачваре 
 Школа за четкаре 
 Школа за галантеристе 
 Школа за израђиваче плетарских производа 
 Школа за израђиваче производа од плуте 
 Школа за израђиваче рамова 
 Школа за помоћне раднике у дрвопрерађивачкој индустрији 
 Школа за помоћне раднике у финалној обради дрвета 
 Школа за помоћне раднике у обради дрвета 
 Школа за помоћне раднике у примарној обради дрвета 
 Школа за помоћне раднике у шумарству 
 Школа за помоћне раднике у тапетарији 
 Школа за помоћне тапетаре 
 Школа за примарну обраду дрвета 
 Школа за произвођаче финалних производа од дрвета 
 Школа за произвођаче примарних производа од дрвета 
 Школа за раднике шумарске струке 
 Школа за расадничаре 
 Школа за ролетнаре 
 Школа за шумаре 
 Школа за тапетаре/декоратере 
 Школа за паркетаре 
 Шумарска школа 
  

210 Машинске и металске школе 
 Аутомеханичарска школа 
 Авиомеханичарска школа 
 Авиотехничка школа 
 Браварска школа 
 Бродограђевинска школа 
 Бродограђевинска струка/одсек школа ученика у привреди 
 Бродограђевински одсек/струка индустријске школе 
 Бродомашински одсек ниже бродарске школе 
 Машинска школа 
 Машинобраварска школа 
 Машинска поморска школа 
 Машинско-пољопривредна школа 
 Металопрерађивачка школа 
 Металостругарска школа 
 Металска школа 
 Металска струка 
 Металска струка средње стручне школе 
 Металска струка школа за раднике металске струке 
 Металски одсек/струка бродограђевинске школе 
 Металски одсек/струка електрометалске школе 
 Металски одсек/струка електропривредне школе 
 Металски одсек/струка индустријске школе 
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 Металски одсек/струка металуршко-технолошке школе 
 Металски одсек/струка школе ученика у привреди 
 Металски одсек/струка школе за грађевинске раднике 
 Металски одсек/струка железничко-индустријске школе 
 Металски одсек/струка железничко-занатске школе 
 Нижа стручна металска школа 
 Нижа стручна поткивачка школа 
 Оптичка и прецизно-механичарска школа 
 Пољопривредна машинска школа 
 Школа с практичном обуком металске струке 
 Школа ученика у привреди металске струке 
 Школа за аутогене ливце 
 Школа за аутолимаре 
 Школа за браваре 
 Школа за електрозавариваче 
 Школа за електрозавариваче и завариваче гасом 
 Школа за гравере 
 Школа за коваче металопресере 
 Школа за монтере хидраулике и пнеуматике 
 Школа за оштраче алата 
 Школа за помоћне аутолимаре 
 Школа за помоћне браваре 
 Школа за помоћне браваре/завариваче 
 Школа за помоћне бродоградитеље 
 Школа за помоћне инсталатере 
 Школа за помоћне коваче 
 Школа за помоћне коваче/пресере 
 Школа за помоћне лимаре 
 Школа за помоћне машинисте-ложаче 
 Школа за помоћне механичаре 
 Школа за помоћне механичаре-монтере 
 Школа за помоћне обрађиваче лима 
 Школа за помоћне обрађиваче метала резањем 
 Школа за произвођаче вијака 
 Школа за пушкаре 
 Школа за раднике металске струке 
 Школа за техничке цртаче металске струке 
 Школа за вариоце 
 Школа за завариваче/резаче гасом 
 Стручна механичарска школа 
 Стручна металска школа 
 Стручна ремонт школа 
 Занатска браварска школа 
  

215 Електротехничке школе 
 Електричарска школа 
 Електро школа с практичном обуком 
 Електро школа ученика у привреди 
 Електромонтерска школа 
 Електронска школа с практичном обуком 
 Електропривредна школа 
 Електротехничка школа 
 Електротехничка струка школе за раднике металске и електротехничке струке 
 Електротехнички одсек/струка бродограђевинске школе 
 Електротехнички одсек/струка електропривредне школе 
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 Електротехнички одсек/струка индустријске школе 
 Електротехнички одсек/струка металуршко-технолошке школе 
 Електротехнички одсек/струка школе ученика у привреди 
 Електротехнички одсек/струка школе за грађевинске раднике 
 Електротехнички одсек/струка занатске школе 
 Електротехнички одсек/струка железничке индустријске школе школе 
 Електротехнички одсек/струка железничке занатске школе 
 Кабловска школа 
 Кинотехничка школа 
 Кинотехничка струка индустријске школе 
 Школа за електромонтере кућних инсталација 
 Школа за инсталатере 
 Школа за монтажере електронских склопова 
 Школа за монтере инсталација, мрежа и далековода 
 Школа за монтере расхладних и термичких уређаја 
 Школа за помоћне електричаре железничке енергетике 
 Школа за помоћне електромеханичаре погона 
 Школа за помоћне електромеханичаре ТТ мрежа 
 Школа за помоћне електромеханичаре за машине и опрему 
 Школа за помоћне монтере ТТ мрежа 
 Школа за помоћнике аутоелектричара 
 Школа за помоћнике израђивача каблова 
 Школа за телекомуникацијске раднике 
 Техничка школа електровезе 
  

220 Текстилне и кожарске школе 
 Ћилимарска школа 
 Конфекцијска школа 
 Конфекцијски одсек/струка школа ученика у привреди 
 Кожарска школа 
 Кожарска струка 
 Кожарско обућарски одсек/струка индустријске школe 
 Кожарско обућарски одсек/струка школе ученика у привреди 
 Кожарско-прерађивачка школа ученика у привреди 
 Кожарско-гумарска школа са практичном обуком 
 Обућарска школа 
 Школа за галантеријске раднике 
 Школа за израђиваче пиротског ћилима 
 Школа за конфекцијске раднике 
 Школа за кројаче мушке одеће 
 Школа за кројаче женске одеће 
 Школа за крзнарске раднике 
 Школа за механичаре текстилних машина 
 Школа за обућарске раднике 
 Школа за помоћне израђиваче доњих делова обуће 
 Школа за помоћне израђиваче горњих делова обуће 
 Школа за помоћне конфекционаре 
 Школа за помоћне конфекционаре коже и крзна 
 Школа за помоћне кожарске раднике 
 Школа за помоћне оплемењиваче 
 Школа за помоћне плетаче 
 Школа за помоћне прелце 
 Школа за помоћне прерађиваче коже и крзна 
 Школа за помоћне текстилне раднике 
 Школа за помоћне ткаче 
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 Школа за прерађиваче коже и крзна 
 Школа за раднике кожарско обућарске струке 
 Школа за текстилне раднике 
 Техничка обућарска школа 
 Текстилна школа 
 Текстилна школа ученика у привреди 
 Текстилна школа за текстилне раднике 
 Текстилна струка 
 Текстилна струка/одсек школа ученика у привреди 
 Текстилна струка индустријске школе 
 Женска занатска школа за кројење и вез 
  

225 Школе за хемију, неметале и графичарство 
 Бирографичарска школа 
 Графичка радничка школа 
 Графичка школа 
 Графичка школа ученика у привреди 
 Графичка струка школе ученика у привреди 
 Графичка индустријска школа 
 Гумарска школа 
 Хемијска школа 
 Хемијска струка индустријске школе 
 Хемијска струка/одсек школе ученика у привреди 
 Хемијско-фармацеутско-биолошка школа 
 Хемијско-фармацеутско-биолошка струка индустријске школе 
 Хемијско-индустријска школа 
 Хемијско-металуршка школа 
 Ситоштампарска школа 
 Школа за емајлирце 
 Школа за галванизере 
 Школа за гумарске раднике 
 Школа за израђиваче опеке, црепа и цеви 
 Школа за металофарбаре 
 Школа за пиротехничаре 
 Школа за помоћне аутолакирере 
 Школа за помоћне графичке раднике 
 Школа за помоћне гумаре 
 Школа за помоћне израђиваче целулозе и папира 
 Школа за помоћне израђиваче хемијских производа 
 Школа за помоћне наносиоце заштитних превлака 
 Школа за помоћне стакларе 
 Школа за помоћника израђивача гумарских производа 
 Школа за помоћника керамичара 
 Школа за помоћника ватросталца 
 Школа за прерађиваче пластичних маса 
 Школа за раднике хемијске струке 
 Школа за стаклодуваче 
 Школа за стаклогравере 
 Стакларска школа 
 Стакларска струка индустријске школе 
 Стакларска струка школе ученика у привреди 
 Струка за производњу папира индустријске школе 
 Струка за производњу папира школе за раднике 
 Ватростална школа 
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230 Геодетске и грађевинске школе 
 Грађевинска школа 
 Грађевинска школа за ученике у привреди 
 Грађевински одсек/струка бродограђевинске школе 
 Грађевински одсек/струка школе ученика у привреди 
 Хидрограђевинска школа 
 Индустријска грађевинска школа 
 Индустријска керамичка школа 
 Нижа грађевинска школа 
 Школа за бунарџије 
 Школа за грађевинске раднике 
 Школа за калдрмаре/путаре 
 Школа за молере 
 Школа за пећаре 
 Школа за подополагаче 
 Школа за помоћне грађевинске раднике 
 Школа за помоћне грађевинске раднике за инсталатерске и завршне радове 
 Школа за помоћне грађевинске раднике за основне радове 
 Школа за помоћне изолатере/асфалтере 
 Школа за помоћне каменоресце/клесаре 
 Школа за помоћне керамичаре/пећаре/терацере 
 Школа за помоћне минере 
 Школа за помоћне монтажере/утезаче 
 Школа за помоћне подополагаче 
 Школа за помоћне тесаре 
 Школа за производњу грађевинског материјала 
 Школа за путаре 
 Школа за руковаоце једноставним грађевинским машинама 
 Стручна димничарска школа 
 Занатска грађевинска школа 
  

235 Саобраћајне школе 
 Аутосаобраћајна школа 
 Бродарска индустријска школа 
 Нижа бродарска школа 
 Нижа железничка школа 
 Пилотска школа 
 Поморско-ваздухопловна школа 
 Поштанска школа 
 Саобраћајна и транспортна струка школа с практичном обуком 
 Саобраћајна школа 
 Школа за бродовође 
 Школа за чуваре пруге 
 Школа за кондуктере у путничком саобраћају 
 Школа за кондуктере у железничком саобраћају 
 Школа за крмаре 
 Школа за крмаре теретњака 
 Школа за лучке манипуланте 
 Школа за маневристе 
 Школа за машиновође 
 Школа за млађе морнаре 
 Школа за морнаре 
 Школа за отправнике возова 
 Школа за подмазиваче/пераче возила 
 Школа за помоћне ПТТ манипуланте 
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 Школа за помоћне раднике у друмском саобраћају 
 Школа за помоћнике машиновође 
 Школа за саобраћајно-транспортне раднике 
 Школа за телефонисте 
 Школа за телекомуникације 
 Школа за утовариваче-истовариваче робе 
 Школа за возаче карете 
 Школа за возаче моторних возила 
 Школа за возаче путничких аутомобиле 
 Школа за возаче трактора 
 Школа за возовође 
 Стручна шоферска школа 
 Телефонска школа 
 Транспортна школа 
 Железничка школа 
 Железничка занатска школа 
 Железничко-транспортна школа 
  

240 Школе за пољопривреду, производњу и прераду хране 
 Дуванска струка индустријске школе 
 Млекарска школа 
 Нижа пољопривредна школа 
 Нижа ветеринарска школа 
 Пчеларска школа 
 Пољопривредна домаћичка школа 
 Пољопривредна школа 
 Пољопривредна струка 
 Пољопривредна струка школа ученика у привреди 
 Пољопривредно-машинска школа 
 Пољопривредно-механичка школа 
 Пољопривредно хемијска школа 
 Пољопривредно-млекарска школа 
 Прехрамбена школа 
 Прехрамбена струка 
 Прехрамбена струка школе ученика у привреди 
 Ратарско-тракторска школа 
 Школа за цвећаре/вртларе 
 Школа за манипуланте у пољопривреди 
 Школа за манипуланте у прехрамбеној индустрији 
 Школа за месаре/кобасичаре 
 Школа за пекаре финог пецива 
 Школа за пољопривредне произвођаче 
 Школа за пољопривредне раднике 
 Школа за пољопривредне трактористе 
 Школа за помоћне произвођаче прехрамбених производа 
 Школа за помоћне раднике у пољопривреди 
 Школа за помоћне раднике у прехрамбеној индустрији 
 Школа за прерађиваче воћа и поврћа 
 Школа за ратаре/повртаре 
 Школа за рибаре 
 Школа за сточаре 
 Школа за ветеринарске хигијеничаре 
 Школа за воћаре/виноградаре 
 Уљарска школа 
 Виноградарска школа 
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 Виноградарско-воћарска школа 
 Вртларска школа/струка 
  

245 Трговачке, туристичке и угоститељске школе 
 Нижа стручна трговачка школа 
 Нижа угоститељска школа 
 Школа за хотелске вратаре 
 Школа за изучавање занимања трговца 
 Школа за помоћне раднике у угоститељству и туризму 
 Школа за портире 
 Школа за продавце робе свакодневне потрошње 
 Школа за продавце/трговце 
 Школа за руковаоце робом 
 Школа за собарице 
 Школа за угоститељске домаћице 
 Трговачка школа 
 Трговачка струка школе ученика у привреди 
 Трговинска школа 
 Трговинска школа с практичном обуком 
 Трговинска школа ученика у привреди 
 Угоститељска школа ученика у привреди 
 Угоститељска струка школе за раднике у трговини и угоститељству 
 Угоститељско-туристичка школа 
 Угоститељска школа 
 Занатска трговачка школа 
  

250 Школе за личне услуге 
 Берберско (бријачко)-власуљарска струка школе с практичном обуком 
 Фризерска школа 
 Фризерско-берберско-власуљарска школа 
 Школа за мушке и женске фризере 
 Школа за педикире и маникире 
 Струка личних услуга и заната радничке школе 
 Струка личних услуга и заната школе с практичном обуком 
 Струка личних услуга и заната школе ученика у привреди 
  

255 Школе за здравство и социјалну заштиту 
 Болничарска школа 
 Медицинска школа за болничаре 
 Медицинска школа за дезинфекторе 
 Медицинска школа за помоћни кадар 
 Нижа медицинска санитетска школа 
 Нижа медицинска школа 
 Нижа медицинска школа за акушерке 
 Нижа медицинска школа за бабице 
 Нижа медицинска школа за лаборанте 
 Школа за бабице 
 Школа за болничаре 
 Школа за болничаре/неговатеље 
 Школа за геронтодомаћине 
 Школа за хранитеље 
 Школа за медицинске хигијеничаре 
 Школа за помоћне лаборанте 
 Школа за помоћне раднике у здравству и социјалној заштити 
 Школа за спремачице у здравству 
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260 Економске и административно-правне школе 
 Биротехничка школа 
 Дактилографска школа 
 Финансијска школа 
 Нижа административна школа 
 Нижа економска школа 
 Нижа управна школа 
 Школа за администраторе 
 Школа за чуваре 
 Школа за чуваре/портире 
 Школа за курире 
 Школа за стражаре/чуваре 
 Стенодактилографска школа 
  

265 Уметничке школе 
 Нижа балетска школа 
 Нижа школа за примењену уметност 
 Нижа школа за уметничке занате 
 Нижа уметничка школа 
 Школа за уметничке занате 
 Јувелирска школа 
 Школа за уметничке женске кућне занате и вез 
 Занатска школа за уметничко столарство 
 Oстале уметничке школе у двогодишњем трајању 
  

270 Верске школе 
 Адвентистичка теолошка школа 
 Доминиканска средња школа 
 Фрањевачка средња школа 
 Гази Хусрев-бегова медреса 
 Гази Хусрев-бегова женска медреса 
 Исламска школа 
 Јеврејска средња верска школа 
 Јеврејски теолошки завод 
 Медреса 
 Православна богословија 
 Школа за хоџе 
 Средња адвентистичка верска школа 
 Средња исламска верска школа/медреса 
 Средња католичка верска школа 
 Средња верска школа 
 Теолошка школа 
 Велика медреса 
 Верска школа у двогодишњем трајању 
 Остале верске школе у двогодишњем трајању 
  

272 Војне и полицијске школе 
 Официрска школа 
 Полицијска школа 
 Школа МУП-а 
 Школа народне милиције 
 Школа унутрашњих послова 
 Школа за милиционере 
 Средња полицијска школа 
 Средња војна школа 
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 Војна електро школа 
 Војна индустријска школа 
 Војна машинска школа 
 Војна саобраћајна школа 
 Војна техничка школа 
 Војно интендантска школа 
 Војно технички завод 
 Остале полицијске школе у двогодишњем трајању 
 Остале војне школе у двогодишњем трајању 
  

275 Остале стручне школе у двогодишњем трајању 
 Индустријска школа 
 Индустријска занатска школа 
 Нижа домаћичка школа 
 Нижа техничка школа 
 Општа техничка средња школа 
 Општа средња школа 
 Политехничка школа 
 Школа ученика у привреди 
 Школа за квалификоване раднике 
 Школа за стручно образовање 
 Средња школа у двогодишњем трајању 
 Стручна школа у двогодишњем трајању 
 Техничка школа у двогодишњем трајању 
 Техничко-санитарна струка индустријске школе 
 Занатска школа 
 Средња стручна школа 
 Остале стручне школе у двогодишњем трајању 
  
 Стручне школе у трогодишњем трајању (302–376) 
  

302 Геолошке, рударске и металуршке школе 
 Рударска школа 
 Геолошка школа 
 Металуршка школа 
 Рударски одсек индустријске школе 
 Школа ученика у привреди рударске струке 
 Школа за цртаче геолошке документације 
 Школа за електролизере 
 Школа за фундирце 
 Школа за геобушаче 
 Школа за ињектирце 
 Школа за израђиваче металних ужади 
 Школа за извлачиоце 
 Школа за лаборанте за геотехничка истраживања 
 Школа за ливачке моделаре 
 Школа за ливарске моделаре 
 Школа за ливце 
 Школа за ливце обојених метала 
 Школа за ливце-калупаре 
 Школа за минере 
 Школа за обрађиваче племенитих метала 
 Школа за пресаче 
 Школа за рударе у подземној експлоатацији 
 Школа за рударе у површинској експлоатацији 
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 Школа за руковаоце механизацијом у подземној експлоатацији 
 Школа за руковаоце механизацијом у површинској експлоатацији 
 Школа за руковаоце механизацијом у припреми минерала и сировина 
 Школа за руковаоце постројењима за добијање нафте и гаса 
 Школа за термообрађиваче метала 
 Школа за топионичаре гвожђа и челика 
 Школа за топионичаре обојених метала 
 Школа за топионичаре за добијање гвожђа и челика 
 Школа за ваљаоничаре 
 Школа за ватросталне зидаре металуршких пећи 
 Школа за зидаре ватросталним материјалима 
 Школа за златаре 
 Техничка школа – геолошки смер 
 Техничка школа – металуршки смер 
 Техничка школа – рударски смер 
 Топионичарска школа 
 Топионичарска струка металуршко-технолошке школе 
 Златарска школа 
  

306 Шумарске и дрвно-прерађивачке школе 
 Дрвопрерађивачка школа 
 Дрвопрерађивачки (дрвни, тесарски, столарски) одсек/струка 
 Дрвопрерађивачки (коларски, резбарски, дуборезачки) одсек/струка 
 Школа ученика у привреди – шумарски смер 
 Школа за ауто-тапетаре 
 Школа за бачваре 
 Школа за четкаре 
 Школа за дрволакирере 
 Школа за дрвомоделаре 
 Школа за дрвостругаре 
 Школа за галантеристе 
 Школа за израђиваче фурнира, иверастих и влакнастих плоча 
 Школа за израђиваче плетарских производа 
 Школа за израђиваче производа од плуте 
 Школа за израђиваче производа примарне прераде дрвета 
 Школа за коларе 
 Школа за кв. раднике шумарске струке 
 Школа за ловочуваре 
 Школа за паркетаре 
 Школа за паркетаре/подомонтере 
 Школа за помоћне шумарске техничаре за газдовање шумама 
 Школа за помоћне шумарске техничаре за искоришћавање шума 
 Школа за помоћне шумарске техничаре за послове и заштиту природе у ловним подручјима 
 Школа за помоћне техничаре за биолошке радове у водопривреди 
 Школа за помоћне техничаре за озелењавање насеља и уређење предела 
 Школа за помоћне техничаре за уређење водотокова 
 Школа за примарну обраду дрвета 
 Школа за произвођаче чамаца 
 Школа за произвођаче финалних производа од дрвета 
 Школа за произвођаче музичких инструмената 
 Школа за произвођаче плетеног намештаја 
 Школа за произвођаче примарних производа од дрвета 
 Школа за произвођаче рамова 
 Школа за раднике шумарске струке 
 Школа за расадничаре 
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 Школа за резбаре 
 Школа за ролетнаре 
 Школа за руковаоце шумском механизацијом 
 Школа за столаре 
 Школа за столаре железничког ентеријера 
 Школа за шумаре 
 Школа за тапетаре железничког ентеријера 
 Школа за тапетаре/декоратере 
 Шумарска школа 
  

311 Машинске и металске школе 
 Ауто-механичарска школа 
 Авио-механичарска школа 
 Авио-техничка школа 
 Браварска школа 
 Бродограђевинска школа 
 Бродограђевинска струка 
 Бродограђевински одсек/струка бродограђевинске индустријске школе 
 Бродограђевински одсек/струка школе ученика у привреди 
 Бродомашински одсек ниже бродарске школе 
 Машинска школа 
 Машинска струка 
 Машинобраварска школа 
 Машинска гумарска школа 
 Машинска поморска школа 
 Машинска школа – гасоенергетика 
 Машинска школа – хидроенергетика 
 Машинска школа – пнеумоенергетика 
 Машинска школа – смер бродоградња 
 Машинска школа – смер бродомашинство 
 Машинска школа – термоенергетика 
 Машински одсек пољопривредне школе 
 Машинско-енергетска струка 
 Металопрерађивачка школа 
 Металостругарска школа 
 Металска школа 
 Металска струка 
 Металски одсек/струка бродограђевинске школе 
 Металски одсек/струка електрометалске школе 
 Металски одсек/струка електропривредне школе 
 Металски одсек/струка индустријске школе 
 Металски одсек/струка металуршко-технолошке школе 
 Металски одсек/струка школе ученика у привреди 
 Металски одсек/струка железничко-индустријске школе 
 Металски одсек/струка железничко-занатске школе 
 Оптичка и прецизно-механичарска школа 
 Школа за алатничаре 
 Школа за аутогене ливце 
 Школа за аутолимаре 
 Школа за аутомеханичаре 
 Школа за браваре 
 Школа за браваре-монтере 
 Школа за бродоградитеље и бродомонтере 
 Школа за бродомеханичаре 
 Школа за бродомонтере 
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 Школа за бродотрасере 
 Школа за часовничаре 
 Школа за електрозавариваче 
 Школа за грађевинске браваре 
 Школа за грађевинске лимаре 
 Школа за инсталатере 
 Школа за коваче металопресере 
 Школа за кв. раднике металске и електротехничке струке 
 Школа за квалификоване раднике металске струке 
 Школа за лимаре 
 Школа за машинбраваре 
 Школа за машинисте гасних постројења 
 Школа за машинске техничке цртаче 
 Школа за механичара уређаја за мерење и регулацију 
 Школа за механичаре гасо и пнеумоенергетских постројења 
 Школа за механичаре грејне и расхладне технике 
 Школа за механичаре хидраулике и пнеуматике 
 Школа за механичаре хидроенергетских постројења 
 Школа за механичаре медицинске и лабораторијске опреме 
 Школа за механичаре нумерички управљаних машина 
 Школа за механичаре оптике 
 Школа за механичаре прецизне и мернорегулационе технике 
 Школа за механичаре привредне механизације 
 Школа за механичаре радних машина 
 Школа за механичаре шинских возила 
 Школа за механичаре термоенергетских постројења 
 Школа за механичаре за графичке машине 
 Школа за механичаре за машине у дуванској индустрији 
 Школа за механичаре за рударске машине 
 Школа за механичаре за текстилне машине 
 Школа за механичаре за текстилне и графичке машине 
 Школа за механичаре за рударске и пољопривредне машине 
 Школа за механичаре за машине у дуванској и прехрамбеној индустрији 
 Школа за механичаре оружаре 
 Школа за металобрусаче 
 Школа за металобушаче 
 Школа за металоглодаче 
 Школа за металоглодаче НУ-машина 
 Школа за металорендисаче 
 Школа за металостругаре НУ-машина 
 Школа за монтере алатних машина 
 Школа за монтере гасних постројења 
 Школа за монтере хидраулике 
 Школа за монтере пнеуматике 
 Школа за оператере машинске обраде 
 Школа за оштраче алата 
 Школа за прецизне механичаре 
 Школа за произвођаче вијака 
 Школа за сервисне механичаре за грађевинску механизацију ниске градње 
 Школа за техничке цртаче металске струке 
 Школа за вариоце 
 Школа за вариоце/завариваче 
 Школа за вулканизере 
 Школа за завариваче/резаче гасом 
 Школа за железничке браваре 
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 Школа за железничке коваче/гибњаре 
 Школа за железничке машинске обрађиваче метала 
 Стручна механичарска школа 
 Стручна металска школа 
 Стручна ремонт школа 
 Занатска браварска школа 
 Занатска машинска школа 
  

316 Електротехничке школе 
 Електро школа са практичном обуком 
 Електро школа ученика у привреди 
 Електропривредна школа 
 Електротехничка школа 
 Електротехничка струка школе за кв. раднике металске и електротехничке струке 
 Електротехнички одсек/струка 
 Електротехнички одсек/струка бродограђевинске школе 
 Електротехнички одсек/струка електропривредне школе 
 Електротехнички одсек/струка индустријске школе 
 Електротехнички одсек/струка металуршко-технолошке школе 
 Електротехнички одсек/струка школе ученика у привреди 
 Електротехнички одсек/струка школе за грађевинске раднике 
 Електротехнички одсек/струка занатске школе 
 Електротехнички одсек/струка железничке индустријске школе 
 Електротехнички одсек/струка железничке занатске школе 
 Кабловска школа 
 Кинотехничка школа 
 Кинотехничка струка индустријске школе 
 Монтер TT мрежа 
 Школа за ауто-електричаре 
 Школа за електричара колског електричног осветљења и грејања 
 Школа за електроинсталатере 
 Школа за електромеханичаре даљинског управљања 
 Школа за електромеханичаре сигнално-сигурносних постројења 
 Школа за електромеханичаре вучних средстава 
 Школа за електромеханичаре за машине и опрему 
 Школа за електромеханичаре за медицинске уређаје 
 Школа за електромеханичаре за мерне и регулационе уређаје 
 Школа за електромеханичаре за рачунаре 
 Школа за електромеханичаре за радио технику 
 Школа за електромеханичаре за телекомуникационе мерне уређаје 
 Школа за електромеханичаре за термо и расхладне уређаје 
 Школа за електромеханичаре за ТТ уређаје 
 Школа за електромеханичаре за TB технику 
 Школа за електромонтере мрежа и постројења 
 Школа за израђиваче каблова и мрежа 
 Школа за израђиваче каблова и прикључака 
 Школа за кино-оператере 
 Школа за монтере телекомуникационих мрежа 
 Школа за монтере TT водова 
 Школа за радио-оператере 
 Школа за телекомуникацијске раднике 
 Техничка школа електровезе 
  



Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. године 

Шифра Назив школе 

  
 

Републички завод за статистику 19

321 Текстилне и кожарске школе 
 Конфекцијска школа 
 Конфекцијски одсек/струка школе ученика у привреди 
 Кожарска школа 
 Кожарска струка 
 Кожарско обућарски одсек/струка индустријске школе 
 Кожарска обућарска струка школе ученика у привреди 
 Кожарско-прерађивачка школа ученика у привреди 
 Кожарско-гумарска школа с практичном обуком 
 Обућарска школа 
 Школа за галантеријске раднике 
 Школа за израђиваче доњих делова обуће 
 Школа за израђиваче горњих делова обуће 
 Школа за израђиваче кофера 
 Школа за израђиваче кожне галантерије и рукавица 
 Школа за израђиваче пиротског ћилима 
 Школа за израђиваче рукавица 
 Школа за конфекцијске кв. раднике 
 Школа за конфекционара коже и крзна 
 Школа за конфекционаре-кројаче 
 Школа за кожарске и крзнарске раднике 
 Школа за кројаче мушке одеће 
 Школа за кројаче женске одеће 
 Школа за крзнарске раднике 
 Школа за кв. раднике кожарско обућарске струке 
 Школа за механичаре текстилних машина 
 Школа за модне кројаче 
 Школа за обућаре 
 Школа за обућарске раднике 
 Школа за оплемењиваче текстила 
 Школа за плетаче 
 Школа за прелце 
 Школа за прерађиваче коже и крзна 
 Школа за раднике галантеристе 
 Школа за ташнере 
 Школа за текстилне раднике 
 Школа за ткаче 
 Техничка обућарска школа 
 Текстилна школа – кројач женске и мушке одеће 
 Текстилна школа ученика у привреди 
 Текстилна школа 
 Текстилна струка 
 Текстилни одсек/струка школе ученика у привреди 
 Текстилна струка индустријске школе 
  

326 Школе за хемију, неметале и графичарство 
 Бирографичарске школа 
 Графичка школа 
 Графичка школа ученика у привреди 
 Графичка школа за кв. раднике 
 Графичка струка 
 Графичка струка школе ученика у привреди 
 Графичка индустријска школа 
 Гумарска школа 
 Гумарска школа за вулканизере 
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 Гумарска струка 
 Хемијска школа 
 Хемијска школа за стаклоресце 
 Хемијска струка индустријске школе 
 Хемијски одсек/струка школе ученика у привреди 
 Хемијско-фармацеутско-биолошка школа 
 Хемијско-фармацеутско-биолошка струка индустријске школе 
 Хемијско-технолошка струка 
 Керамичка струка 
 Керамичарска школа 
 Ситоштампарска школа 
 Школа за бирографичаре 
 Школа за галванизере 
 Школа за гумаре 
 Школа за израђиваче боја и лакова 
 Школа за израђиваче целулозе и папира 
 Школа за израђиваче експлозива 
 Школа за израђиваче грађевинског материјала 
 Школа за израђиваче гумене обуће 
 Школа за израђиваче гумених смеса 
 Школа за израђиваче хемијских производа 
 Школа за израђиваче козметичких препарата 
 Школа за израђиваче лепила 
 Школа за израђиваче неорганских киселина 
 Школа за израђиваче пенасте гуме 
 Школа за израђиваче пластичних маса 
 Школа за израђиваче синтетских смола и пигмената 
 Школа за израђиваче средстава за прање 
 Школа за израђиваче средстава за заштиту биља 
 Школа за израђиваче вештачких ђубрива 
 Школа за керамичаре 
 Школа за лаборанте 
 Школа за лакирере 
 Школа за наносиоце заштитних превлака 
 Школа за наносиоце заштитних превлака на шинским возилима 
 Школа за пиротехничаре 
 Школа за пластичаре 
 Школа за припремаче керамичких маса 
 Школа за ситографе и цинкографе 
 Школа за ситоштампаре 
 Школа за стакларе 
 Школа за стакларе машинисте 
 Школа за стаклодуваче 
 Школа за стаклогравере 
 Школа за ватросталне зидаре 
 Стакларска школа 
 Стакларска струка 
 Стакларска струка индустријске школе 
 Стакларска струка школе ученика у привреди 
 Струка за производњу папира индустријске школе 
 Струка за производњу папира школе за кв. раднике 
 Ватростална струка 
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331 Геодетске и грађевинске школе 
 Грађевинска школа 
 Грађевинска школа за кв. раднике 
 Грађевинска школа за стаклоресце 
 Грађевински одсек/струка школе ученика у привреди 
 Геодетска школа 
 Хидрограђевинска школа 
 Индустријска грађевинска школа 
 Индустријска керамичка школа 
 Керамичка струка школе ученика у привреди 
 Школа за армираче/бетонирце 
 Школа за асфалтере/изолатере 
 Школа за декоратере зидних површина 
 Школа за димничаре/оџачаре 
 Школа за грађевинске лаборанте 
 Школа за грађевинске техничке цртаче и макетаре 
 Школа за хидрограђевинаре 
 Школа за извођаче путева 
 Школа за каменоресце/клесаре 
 Школа за керамичаре/терацере/пећаре 
 Школа за кровопокриваче 
 Школа за лаборанте за асфалт 
 Школа за лаборанте за бетон 
 Школа за лаборанте за геомеханику 
 Школа за молере/фарбаре 
 Школа за монтажере-утезаче 
 Школа за монтере суве градње 
 Школа за полагаче облога 
 Школа за полагаче подова 
 Школа за путаре 
 Школа за руковаоце грађевинским машинама и механизацијом 
 Школа за руковаоце грађевинском механизацијом 
 Школа за руковаоце машина за пружне радове 
 Школа за стаклоресце 
 Школа за тесаре 
 Школа за утезаче 
 Школа за вође пружних радова 
 Школа за зидаре/фасадере 
  

336 Саобраћајне школе 
 Ауто-саобраћајна школа 
 Бродарска индустријска школа 
 Пилотска школа 
 Поштанска школа 
 Саобраћајна и транспортна струка 
 Школа за бродовође 
 Школа за дизаличаре 
 Школа за кондуктере у јавном саобраћају 
 Школа за кондуктере у путничком саобраћају 
 Школа за кондуктере у железничком саобраћају 
 Школа за крмаре брода 
 Школа за машиновође 
 Школа за машиновође за маневре 
 Школа за морнаре мотористе 
 Школа за отправнике возова 
 Школа за ПТТ манипуланте 



Систематски списак завршених школа 

Шифра Назив школе 

  
 

Републички завод за статистику 22 

 Школа за путничке благајнике 
 Школа за руковаоце средствима унутрашњег транспорта 
 Школа за саобраћајне телеграфисте/телепринтеристе 
 Школа за саобраћајно-транспортне отпремнике 
 Школа за техничаре вуче/машиновође 
 Школа за телефонисте 
 Школа за телефонисте, телепринтеристе и радио-оператере (ТТП манипулант) 
 Школа за телекомуникације 
 Школа за усмераче поштанских пошиљки 
 Школа за усмераче у телеграфском саобраћају 
 Школа за вође маневра 
 Школа за возаче моторних возила 
 Школа за возаче путничких аутомобила 
 Школа за возаче трактора 
 Школа за возовође 
 Саобраћајна школа 
 Стручна шоферска школа 
 Транспортна школа 
 Железничка школа 
 Железничка занатска школа 
 Железничко-транспортна школа 
  

341 Школе за пољопривреду, производњу и прераду хране 
 Дуванска струка индустријске школе 
 Млекарска школа 
 Пчеларска школа 
 Пољопривредна школа 
 Пољопривредна струка 
 Пољопривредна струка школа ученика у привреди 
 Пољопривредно-машинска школа 
 Пољопривредно-механичка школа 
 Пољопривредно хемијска школа 
 Прехрамбена школа 
 Прехрамбена струка 
 Прехрамбена струка школа ученика у привреди 
 Ратарско-тракторска школа 
 Школа ученика у привреди прехрамбене струке 
 Школа за цвећаре/вртларе 
 Школа за израђиваче готових јела 
 Школа за израђиваче какаоа и бомбонских производа 
 Школа за израђиваче кекса и сродних производа 
 Школа за израђиваче посластица 
 Школа за кв. раднике хемијске и прехрамбене струке 
 Школа за месаре 
 Школа за месаре-кобасичаре 
 Школа за млинаре 
 Школа за одгајиваче говеда/свиња/живине 
 Школа за одгајиваче пољопривредних култура брдско-планинског подручја 
 Школа за пекаре 
 Школа за пиваре 
 Школа за пољопривредне механичаре 
 Школа за пољопривредне произвођаче 
 Школа за помоћне техничаре за прехрамбену струку 
 Школа за прерађиваче дувана 
 Школа за прерађиваче млека 
 Школа за прерађиваче сточне хране 
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 Школа за прерађиваче воћа и поврћа 
 Школа за припремаче меса за продају 
 Школа за произвођаче алкохола, квасца и киселина 
 Школа за произвођаче безалкохолних пића 
 Школа за произвођаче прехрамбених производа 
 Школа за произвођаче шећера 
 Школа за руковаоце пољопривредне технике 
 Школа за руковаоце-механичаре пољопривредном техником 
 Школа за узгајиваче дувана 
 Школа за узгајиваче спортских коња 
 Школа за узгајиваче стоке 
 Школа за ветеринарске болничаре 
 Школа за воћаре-виноградаре расадничаре 
 Техничка школа за месопрерађиваче 
 Уљарска школа 
 Ветеринарска струка 
 Ветеринарска школа 
 Виноградарска школа 
 Виноградарско-воћарска школа 
 Вртларска школа/струка 
  

346 Трговачке, туристичке и угоститељске школе 
 Нижа стручна трговачка школа 
 Школа за конобаре 
 Школа за куваре 
 Школа за портире 
 Школа за посластичаре 
 Школа за продавце 
 Школа за продавце нафтних деривата 
 Школа за продавце робе свакодневне потрошње 
 Школа за продавце/трговце 
 Школа за складиштаре 
 Школа за собарице 
 Школа за точиоце пића 
 Школа за трговце 
 Трговачка школа 
 Трговачка струка школа ученика у привреди 
 Трговачка струка школе за кв. раднике 
 Трговачка струка школе за кв. раднике у трговини и угоститељству 
 Трговинска школа 
 Трговинска школа с практичном обуком 
 Трговинска школа ученика у привреди 
 Трговинска струка 
 Угоститељска школа 
 Угоститељска школа ученика у привреди 
 Угоститељска струка школе за раднике у трговини и угоститељству 
 Угоститељско-туристичка школа 
 Занатска трговачка школа 
  

351 Школе за личне услуге 
 Берберско (бријачко)-власуљарска струка школа 
 Фризерска школа 
 Фризерско-берберско-власуљарска школа 
 Опште комунална струка школе с практичном обуком 
 Школа за естетичаре за негу руку и стопала 
 Школа за естетичаре за негу тела – масере 
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 Школа за фризере 
 Школа за фризере за даме и господу 
 Школа за мушке фризере 
 Школа за мушке и женске фризере 
 Школа за педикире и маникире 
 Школа за женске фризере 
 Струка личних услуга и заната школе ученика у привреди 
 Струка личних услуга и заната школе за кв. раднике 
  

356 Школе за здравство и социјалну заштиту 
 Медицинска школа 
 Школа за бабице 
 Школа за болничаре 
 Школа за дечје неговатељице 
 Школа за фармацеутске оператере 
 Школа за масере 
 Школа за медицинске хигијеничаре 
 Школа за помоћне техничаре за испитивање и заштиту животне средине 
 Школа за здравствене неговатеље 
 Школа за зубарске асистенте 
  

361 Економске и административно-правне школе 
 Библиотекарска школа 
 Биротехничка школа 
 Дактилографска школа 
 Финансијска школа 
 Нижа административна школа 
 Нижа економска школа 
 Нижа управна школа 
 Школа за дактилографе 
 Школа за извршиоце основних економских послова 
 Школа за курире 
 Школа за операторе припреме података-механографе 
 Школа за портире/чуваре 
 Школа за ватрогасце 
 Школа за ватрогасце за одржавање опреме 
 Стенодактилографска школа 
 Економска школа 
  

366 Уметничке школе 
 Нижа балетска школа 
 Нижа школа за примењену уметност 
 Нижа школа за уметничке занате 
 Нижа уметничка школа 
 Школа за примењену уметност 
 Школа за уметничке занате 
 Школа за уметничке женске кућне занате и вез 
 Занатска школа за уметничко столарство 
 Остале уметничке школе у трогодишњем трајању 
  

371 Верске школе 
 Адвентистичка теолошка школа 
 Доминиканска средња школа 
 Фрањевачка средња школа 
 Гази Хусрев-бегова медреса 



Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. године 

Шифра Назив школе 

  
 

Републички завод за статистику 25

 Гази Хусрев-бегова женска медреса 
 Исламска школа 
 Јеврејска средња верска школа 
 Јеврејски теолошки завод 
 Медреса 
 Православна богословија 
 Средња адвентистичка верска школа 
 Средња исламска верска школа/медреса 
 Средња католичка верска школа 
 Средња верска школа 
 Теолошка школа 
 Велика медреса 
 Верска школа 
 Остале верске школе у трогодишњем трајању 
  

374 Војне и полицијске школе 
 Официрска школа 
 Војна ваздухопловна школа 
 Војно технички завод 
 Полицијска школа 
 Школа МУП-а 
 Школа народне милиције 
 Школа унутрашњих послова 
 Школа за милиционере 
 Средња полицијска школа 
 Средња војна школа 
 Средња војно-техничка школа 
 Војна електро школа 
 Војна индустријска школа 
 Војна интендантска школа 
 Војна машинска школа 
 Војна саобраћајна школа 
 Војна техничка школа 
 Остале полицијске школе у трогодишњем трајању 
 Остале војне школе у трогодишњем трајању 
  

376 Остале стручне школе у трогодишњем трајању 
 Домаћичка школа 
 Индустријска школа 
 Индустријска занатска школа 
 Нижа техничка школа 
 Општа техничка средња школа 
 Општа средња школа 
 Политехничка школа 
 Остале трогодишње стручне школе 
 Стручна школа 
 Школа ученика у привреди 
 Школа за квалификоване раднике 
 Школа за стручно образовање 
 Техничко-санитарна струка индустријске школа 
 Техничка школа (без ознаке смера) 
 Занатска школа 
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 Средње општеобразовне школе (400) 
  

400 Гимназије 
 Филолошка гимназија 
 Гимназија – природно-математички смер 
 Гимназија – друштвено-језички смер 
 Гимназија – информатички смер/струка 
 Гимназија – општи смер/тип 
 Информатичка гимназија 
 Класична гимназија 
 Лицеј 
 Математичка гимназија 
 Обдарени ученици у филолошкој гимназији 
 Обдарени ученици у математичкој гимназији 
 Потпуна гимназија 
 Спортска гимназија 
  
 Средње стручне школе у четворогодишњем трајању (401–458) 
  

401 Рударске, геолошке и металуршке школе 
 Геолошка струка 
 Геолошка школа 
 Геолошка техничка школа 
 Геолошки одсек средње техничке школе 
 Геолошки смер рударско-геолошке школе 
 Металуршка струка 
 Металуршки одсек техничке школе 
 Металуршко-техничка школа 
 Металуршко-технолошка техничка школа 
 Рударска школа 
 Рударска средња техничка школа 
 Рударска струка 
 Рударска техничка школа 
 Рударски одсек средње техничке школе 
 Рударски одсек техничке школе 
 Рударски смер рударско-геолошке школе 
 Рударско-геолошка струка 
 Рударско-технолошка струка 
 Школа за геолошке техничаре за геотехнику и хидрогеологију 
 Школа за геолошке техничаре за истраживање минералних сировина 
 Школа за лаборанте за геотехничка истраживања 
 Школа за ливачке техничаре 
 Школа за прераду и добијање метала 
 Школа за рударске техничаре 
 Школа за рударске техничаре за припрему минералних сировима 
 Школа за техничаре припреме минералних сировина 
 Школа за техничаре за бушење 
 Школа за техничаре за добијање гвожђа и челика 
 Школа за техничаре за добијање метала 
 Школа за техничаре за добијање обојених метала 
 Школа за техничаре за геофизичка истраживања 
 Школа за техничаре за геолошку документацију 
 Школа за техничаре за геотехничка истраживања 
 Школа за техничаре за истраживање минералних сировина 
 Школа за техничаре за контролу металуршких производа 
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 Школа за техничаре за контролу у металургији 
 Школа за техничаре за прераду метала 
 Школа за техничаре за рециклажу 
 Школа за техничаре за рударска мерења 
 Школа за ватросталне техничаре 
 Школа за ватросталне зидаре металуршких пећи 
 Средња геолошка школа 
 Средња рударска школа 
 Техничка школа рударског смера 
  

404 Шумарске и дрвно-прерађивачке школе 
 Дрвна средња техничка школа 
 Дрвна техничка школа 
 Дрвно-индустријска средња школа 
 Дрвно-индустријска средња техничка школа 
 Дрвно-индустријска струка 
 Дрвно-прерађивачка струка 
 Дрвопрерађивачка школа 
 Дрвно-прерађивачка техничка школа 
 Дрвопрерађивачка школа за фину обраду дрвета 
 Дрвопрерађивачка школа за механичку прераду дрвета 
 Дрвопрерађивачка школа за погонске техничаре 
 Школа за цвећаре-техничаре 
 Школа за дрвне техничаре финалног смера 
 Школа за дрвне техничаре полуфиналног и примарног смера 
 Школа за надзорнике парка 
 Школа за организаторе процеса озелењавања 
 Школа за шумарске техничаре 
 Школа за шумарске техничаре за газдовање шумама 
 Школа за шумарске техничаре за искоришћавање шума 
 Школа за шумарске техничаре за ловство и заштиту природе у ловним подручјима 
 Школа за техничаре за финалну обраду дрвета 
 Школа за техничаре за газдовање шумама 
 Школа за техничаре за озелењавање насеља и уређење предела 
 Школа за техничаре за примарну обраду дрвета 
 Школа за техничаре за водопривреду ерозионих подручја 
 Школа за техничаре ловства и рибарства 
 Школа за техничаре пејзажне архитектуре 
 Школа за техничаре просторног планирања 
 Школа за узгајање и експлоатацију шума 
 Средња школа за пошумљавање крша 
 Средња шумарска школа 
 Шумарска струка 
 Шумарска школа 
 Шумарски одсек средње техничке школе 
 Техничка школа за финалну обраду дрвета 
 Техничка школа за обликовање намештаја и ентеријера 
 Техничка школа за примарну обраду дрвета 
  

405 Машинске и металске школе 
 Бродограђевинска средња школа 
 Бродограђевинска средња техничка школа 
 Бродограђевинска струка 
 Бродограђевински одсек поморске школе 
 Бродограђевински одсек школе за погонске техничаре 
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 Бродограђевински одсек техничке школе 
 Машинска индустријска школа 
 Машинска школа 
 Машинска средња техничка школа 
 Машинска струка 
 Машински одсек електромашинске школе 
 Машински одсек хемијско-машинске техничке школе 
 Машински/металски одсек техничке школе 
 Машинско-металска струка 
 Металска струка 
 Металска школа 
 Металски одсек техничке школе 
 Школа за авиотехничаре 
 Школа за бродограђевинске техничаре 
 Школа за бродомашинске техничаре 
 Школа за гасоенергентске техничаре 
 Школа за хидроенергентске техничаре 
 Школа за конструкторе алата-техничаре 
 Школа за конструкторе-техничаре 
 Школа за контролоре-техничаре 
 Школа за машинске техничаре 
 Школа за машинске техничаре мерне и регулационе технике 
 Школа за машинске техничаре моторних возила 
 Школа за машинске техничаре за компјутерско конструисање 
 Школа за машинске техничаре за репаратуру 
 Школа за машинство и обраду метала – бродограђевински техничари 
 Школа за машинство и обраду метала – бродомашински техничари 
 Школа за мехатроничаре за транспортне системе аеродрома 
 Школа за опште техничаре 
 Школа за пнеумоенергентске техничаре 
 Школа за погонске техничаре машинске обраде 
 Школа за погонске техничаре-механичаре за моторе и возила 
 Школа за погонское техничаре-механичаре за радне машине 
 Школа за техничаре хидраулике и пнеуматике 
 Школа за техничаре машинске енергетике 
 Школа за техничаре НУ-машина 
 Школа за техничаре оптике 
 Школа за техничаре термотехнике 
 Школа за техничаре за компјутерско управљање 
 Школа за техничаре за монтажу нумерички управљаних машина 
 Школа за техничаре за одржавање мотора и возила 
 Школа за техничаре за репаратуру 
 Школа за техничаре за роботику 
 Школа за технологе-техничаре 
 Школа за термоенергентске техничаре 
 Школа за ваздухопловне машинске техничаре 
 Школа за ваздухопловне техничаре-механичаре за АМС 
 Школа за ваздухопловне техничаре-механичаре за структуру 
 Средња школа металске струке 
 Техничка школа металске струке 
  

407 Електротехничке школе 
 Бродо-електро одсек техничке школе 
 Електро струка 
 Електронски одсек техничке школе 
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 Електротехничка школа 
 Електротехничка средња школа 
 Електротехничка струка 
 Електротехнички одсек електромашинске школе 
 Електротехнички одсек електромашинске техничке школе 
 Електротехнички одсек поморске школе 
 Електротехнички одсек школе за техничаре 
 Електротехника – јака струја 
 Енергентска струка 
 Кабловска струка 
 Кинематографска средња школа 
 Кинооператерска школа 
 Металско-електротехничка струка 
 Радио-техничка средња школа 
 Школа за администраторе рачунарских мрежа 
 Школа за авиоелектротехничаре 
 Школа за електронику 
 Школа за електротехничаре аутоматике 
 Школа за електротехничаре електромоторних погона 
 Школа за електротехничаре електронике 
 Школа за електротехничаре енергетике 
 Школа за електротехничаре мултимедија 
 Школа за електротехничаре погона 
 Школа за електротехничаре процесног управљања 
 Школа за електротехничаре рачунара 
 Школа за електротехничаре радио и видео технике 
 Школа за електротехничаре сигнално-сигурносних постројења 
 Школа за електротехничаре шинских возила 
 Школа за електротехничаре СС постројења 
 Школа за електротехничаре телекомуникација 
 Школа за електротехничаре телекомуникационих система преноса 
 Школа за електротехничаре возних средстава 
 Школа за електротехничаре за електронику на возилима 
 Школа за електротехничаре за електронске компоненте 
 Школа за електротехничаре за електронску аутоматику и рачунаре 
 Школа за електротехничаре за емисионе уређаје и примопредајнике 
 Школа за електротехничаре за енергетске каблове 
 Школа за електротехничаре за инсталације и расхладне уређаје 
 Школа за електротехничаре за кабловски прибор и прикључке 
 Школа за електротехничаре за комутационе системе 
 Школа за електротехничаре за медицинске уређаје 
 Школа за електротехничаре за мерну и регулациону технику 
 Школа за електротехничаре за моторне погоне 
 Школа за електротехничаре за постројења и мреже 
 Школа за електротехничаре за пријемну и студијску радио-технику 
 Школа за електротехничаре за репродукциону кино-технику 
 Школа за електротехничаре за системе ТТ преноса 
 Школа за електротехничаре за телекомуникационе каблове 
 Школа за електротехничаре за термичке и расхладне уређаје 
 Школа за електротехничаре за ТТ уређаје 
 Школа за електротехничаре за ТТ водове и мреже 
 Школа за електротехничаре за ТВ технику 
 Школа за електротехничаре за ВФТТ уређаје 
 Школа за електротехничаре железничког даљинског управљања 
 Школа за мерење и аутоматику 
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 Школа за техничаре мехатронике 
 Школа за техничаре за израду каблова 
 Техничка школа смера слабе струје 
  

408 Текстилне и кожарске школе 
 Конфекцијска школа за погонске техничаре 
 Конфекцијски одсек средње текстилне школе 
 Кожарска школа 
 Кожарска средња техничка школа 
 Кожарска струка 
 Кожарски смер техничке школе 
 Кожарско-технолошка струка 
 Обућарско-гумарска техничка школа 
 Школа за дизајнере производа од коже 
 Школа за дизајнере текстилних материјала 
 Школа за конфекцијске техничаре 
 Школа за конфекционаре текстила 
 Школа за кожарске техничаре 
 Школа за погонске техничаре текстилне струке 
 Школа за техничаре конфекционере 
 Школа за техничаре за индустрију обуће 
 Школа за техничаре за кожну галантерију 
 Школа за техничаре за кожу и крзно 
 Школа за техничаре-моделаре одеће 
 Школа за текстилне техничаре 
 Средња кожарска школа 
 Средња текстилна индустријска школа 
 Техничка галантеријска школа 
 Техничка обућарска школа 
 Техничка школа кожарског смера 
 Техничка школа за дизајнере одеће и текстилних материјала 
 Техничка школа за дизајнере производа од коже 
 Техничка школа за моделаре коже 
 Техничка школа за моделаре одеће 
 Текстилна школа 
 Текстилна школа за погонске техничаре 
 Текстилна средња школа 
 Текстилна средња техничка школа 
 Текстилна струка 
 Текстилна техничка школа 
  

410 Школе за хемију, неметале и графичарство 
 Графичка средња школа 
 Графичка струка 
 Гумарска средња школа 
 Гумарска струка 
 Хемијска школа 
 Хемијска техничка школа 
 Хемијски одсек хемијско-машинске техничке школе 
 Хемијски одсек хемијско-прехрамбене школе 
 Хемијски одсек техничке школе 
 Хемијско машинска школа 
 Хемијско-технолошка средња школа 
 Хемијско-технолошка средња техничка школа 
 Хемијско-технолошка струка 
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 Школа за бирографичаре 
 Школа за фотографе 
 Школа за фотографе-лаборанте 
 Школа за графичке монтажере-хемиграфе 
 Школа за графичке техничаре-аналитичаре 
 Школа за хемиграфе 
 Школа за хемијске лаборанте 
 Школа за хемијско-технолошке техничаре 
 Школа за књиговесце 
 Школа за контролоре сировина, процеса и производа 
 Школа за машинисте дубоке штампе 
 Школа за машинске словослагаче 
 Школа за офсет машинисте 
 Школа за погонске техничаре графичке дораде 
 Школа за погонске техничаре репродукције 
 Школа за погонске техничаре слога 
 Школа за погонске техничаре штампе 
 Школа за погонске техничаре за израду штампарске форме 
 Школа за прерађиваче нафте, гаса и нафтних деривата 
 Школа за репрофотографе 
 Школа за ретушере-цртаче 
 Школа за ручне словослагаче 
 Школа за словослагаче на фото-слогу 
 Школа за словослагаче-монтажере 
 Школа за техничаре биотехнологе 
 Школа за техничаре графичке дораде 
 Школа за техничаре гумарске струке 
 Школа за техничаре хемијско-технолошке струке 
 Школа за техничаре на процесним уређајима-аутоматичаре 
 Школа за техничаре припреме графичке производње 
 Школа за техничаре репродукције 
 Школа за техничаре штампе 
 Школа за техничаре у индустрији неметала 
 Школа за техничаре за графичку припрему 
 Школа за техничаре за индустријску и фармацеутску технологију 
 Школа за техничаре за израду гуме и производа од пластике 
 Школа за техничаре за израду штампарске форме 
 Школа за техничаре за козметичку технологију 
 Школа за техничаре за обликовање графичких производа 
 Школа за техничаре за полимере 
 Школа за техничаре за производњу хартије 
 Школа за техничаре за заштиту животне средине 
 Школа за типографе 
 Школа за типомашинисте 
 Техничка школа хемијског смера 
 Техничка школа за производњу папира 
 Технолошка струка 
 Ватростална струка 
  

414 Грађевинске, архитектонске и геодетске школе 
 Архитектонска школа 
 Архитектонски одсек грађевинско-техничке школе 
 Архитектонски одсек средње техничке школе 
 Геодетска школа 
 Геодетска школа за техничаре-геометре 
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 Геодетска средња техничка школа 
 Геодетска струка 
 Геодетска техничка школа 
 Геодетско-грађевински одсек средње техничке школе 
 Геометарски одсек средње техничке школе 
 Грађевинска школа 
 Грађевинска школа за техничаре високоградње 
 Грађевинска средња техничка школа 
 Грађевинска струка 
 Грађевинска техничка школа за нискоградњу 
 Грађевинска техничка школа за високоградњу 
 Грађевински одсек техничке школе 
 Грађевинско-геодетска струка 
 Индустријско грађевинска школа 
 Одсек за грађевинарство средње техничке школе 
 Школа за архитектонске техничаре 
 Школа за геодетске техничаре-геометре 
 Школа за геометре 
 Школа за грађевинске техничаре хидроградње 
 Школа за грађевинске техничаре за лабараторијска испитивања 
 Школа за грађевинске техничаре за нискоградњу 
 Школа за хидрограђевинске техничаре –хидротехничке конструкције 
 Школа за хидрограђевинске техничаре – комунални смер 
 Школа за хидрограђевинске техничаре – водопривредни смер 
 Школа за извођаче инсталатерских и завршних грађевинских радова 
 Школа за извођаче основних грађевинских радова 
 Школа за лаборанте за асфалт 
 Школа за лаборанте за бетон 
 Школа за лаборанте за геомеханику 
 Школа за техничаре хидроградње 
 Школа за техничаре нискоградње 
 Школа за техничаре одржавања пруге 
 Средња геодетска школа 
 Средња грађевинска школа 
 Средња хидротехничка школа 
 Средња техничка школа за путеве и мостове 
  

418 Саобраћајне школе 
 Бродарска школа 
 Бродарска средња техничка школа 
 Бродарски одсек средње техничке школе 
 Државна наутичка школа 
 Наутички одсек поморске школе 
 Поморска академија 
 Поморска школа 
 Поморска струка 
 Поштанска школа 
 Поштанско-телеграфска школа 
 ПТТ струка 
 Саобраћајна школа за техничаре ПТТ саобраћаја 
 Саобраћајна школа за техничаре унутрашњег саобраћаја 
 Саобраћајна школа за ваздухопловне техничаре 
 Саобраћајна школа за возаче аутобуса и теретних моторних возила 
 Саобраћајна струка 
 Саобраћајна техничка школа 
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 Школа за наутичке техничаре – поморски/речни смер 
 Школа за наутичке техничаре 
 Школа за прегледаче кола-техничаре техничко-колске службе 
 Школа за саобраћајно-транспортне техничаре 
 Школа за техничаре безбедности саобраћаја 
 Школа за техничаре безбедности ваздушног саобраћаја 
 Школа за техничаре ПТТ саобраћаја 
 Школа за техничаре техничко-колске делатности 
 Школа за техничаре унутрашњег транспорта 
 Школа за техничаре друмског саобраћаја 
 Школа за техничаре унутрашњег саобраћаја 
 Школа за техничаре вуче 
 Школа за техничаре вуче-машиновође дизел вуче 
 Школа за техничаре вуче-машиновође електровуче 
 Школа за техничаре вуче-машиновође парних локомотива 
 Школа за техничаре за безбедност саобраћаја 
 Школа за транспортне комерцијалисте 
 Школа за ваздухопловне комерцијалне техничаре 
 Школа за ваздухопловне саобраћајне техничаре 
 Школа за ваздухопловне техничаре-механичаре за АМС 
 Школа за возаче аутобуса и теретног моторног возила 
 Школа за возаче трамваја и тролејбуса 
 Средња ауто-саобраћајна школа 
 Средња бродарска школа 
 Средња поморска школа 
 Средња поштанска школа 
 Средња ПТТ школа 
 Средња ПТТ школа за електровезе 
 Средња саобраћајна школа 
 Средња саобраћајна школа за друмски саобраћај 
 Средња техничка школа за телекомуникације 
 Средња ваздухопловна школа 
 Средња железничка школа 
 Железничка саобраћајна школа 
 Железничка школа за техничаре вуче 
 Железничка струка 
 Железничка техничка школа 
 Железничка занатска школа 
  

421 Пољопривредне школе и школе за производњу и прераду хране 
 Дуванска средња школа 
 Дуванска струка 
 Хемијско-прехрамбена школа 
 Млекарска школа 
 Млинска техничка школа 
 Пољопривредна млекарска школа 
 Пољопривредна општа школа 
 Пољопривредна школа 
 Пољопривредна школа ратарског и живинарског смера 
 Пољопривредна школа виноградарско-воћарског смера 
 Пољопривредна струка 
 Пољопривредно хемијска школа 
 Пољопривредно-сточарска школа 
 Прехрамбена школа 
 Прехрамбена струка 
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 Ратарска школа 
 Ратарско-сточарска школа 
 Школа за агроекономисте-техничаре 
 Школа за кондиторске техничаре 
 Школа за млекаре-техничаре 
 Школа за пољопривредне техничаре 
 Школа за прехрамбене техничаре 
 Школа за ратаре-техничаре 
 Школа за сточаре-техничаре 
 Школа за техничаре биљне производње 
 Школа за техничаре хортикултуре 
 Школа за техничаре пољопривредне механизације 
 Школа за техничаре пољопривредне технике 
 Школа за техничаре сточарске производње 
 Школа за техничаре у производњи и преради дувана 
 Школа за техничаре у заштити биљне производње и прехрамбених производа 
 Школа за техничаре за биотехнологију 
 Школа за техничаре за планинско газдовање 
 Школа за техничаре за прехрамбену биотехнологију 
 Школа за техничаре за прераду меса 
 Школа за техничаре за прераду намирница биљног порекла 
 Школа за техничаре за прераду намирница животињског порекла 
 Школа за техничаре за производњу алкохолних и безалкохолних пића 
 Школа за техничаре за производњу и прераду брашна 
 Школа за ветеринарске лаборанте 
 Школа за ветеринарске техничаре 
 Школа за винаре/подрумаре-техничаре 
 Школа за виноградаре/винаре 
 Школа за воћаре/виноградаре-техничаре 
 Школа за зоотехничаре 
 Средња пољопривредна домаћичка школа 
 Средња пољопривредна школа 
 Средња рибарска школа 
 Средња ветеринарска школа 
 Сточарска школа 
 Техничка школа за месопрерађиваче 
 Техничка школа за прехрамбену индустрију 
 Технолошка техничка школа 
 Ветеринарска школа 
 Ветеринарска струка 
 Ветеринарски смер средње пољопривредне школе 
 Винарска школа 
  

425 Хидрометеоролошке и природно-математичке школе 
 Биотехнички смер 
 Физичко-технички смер 
 Хемијско-технички смер 
 Хидрометеоролошка средња школа за хидролошке техничаре 
 Хидрометеоролошка средња школа за метеоролошке техничаре 
 Хидрометеоролошка струка 
 Хидрометеоролошка техничка школа 
 Информатичка струка 
 Математичко-информатичка струка 
 Природно-математичка струка 
 Школа за фото-техничаре 
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 Школа за хидролошке техничаре 
 Школа за лабораторијске техничаре за физику 
 Школа за лабораторијске техничаре за хемију 
 Школа за математичко-програмерске сараднике 
 Школа за метереолошке техничаре 
 Школа за сараднике у природним наукама 
 Школа за техничаре за аналитичку хемију 
 Школа за техничаре за електронску оптику 
 Школа за техничаре за физичку хемију 
 Школа за техничаре за испитивање материјала 
 Школа за техничаре за ласерску физику 
 Школа за техничаре за микробиолошку хемију 
 Школа за техничаре за неорганску хемију 
 Школа за техничаре за нуклеарну физику 
 Школа за техничаре за органску хемију 
 Школа за техничаре за топлотну физику 
 Средња хидрометеоролошка школа 
 Струка природних наука 
  

430 Економске, правне и административно-управне школе 
 Административна школа за биротехничаре 
 Административна школа за правне техничаре 
 Административно-управна струка 
 Биротехничка школа 
 Биротехничка струка 
 Економска-комерцијална струка 
 Економска књиговодствена школа 
 Економска општа школа 
 Економска школа 
 Економска струка 
 Економско-комерцијална школа 
 Комерцијална школа 
 Правна и биротехничка струка 
 Правна струка 
 Школа за дактилографе I б класе 
 Школа за дактилографе II  класе 
 Школа за економско-техничке програмере-оператере система 
 Школа за информатичаре 
 Школа за инокореспонденте 
 Школа за пословне секретаре 
 Школа за стенодактилографе 
 Школа за техничаре друштвене самозаштите 
 Школа за техничаре за послове месне канцеларије 
 Школа за техничаре за послове осигурања 
 Школа за техничаре за послове радних односа 
 Школа за техничаре за управне послове 
 Школа за техничаре-администраторе 
 Школа за ватрогасце 
 Средња административна школа 
 Средња биротехничка школа 
 Средња економска школа 
 Средња финансијска школа 
 Средња школа за банкарског службеника 
 Средња школа за биротехничаре 
 Средња школа за царинске техничаре 
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 Средња школа за економске техничаре 
 Средња школа за финансијске техничаре 
 Средња школа за комерцијалисте 
 Средња школа за комерцијалне техничаре 
 Средња школа за пословне администраторе 
 Средња школа за правне техничаре 
 Средња школа за рачуноводствене техничаре 
 Средња школа за службенике осигурања 
 Средња школа за техничаре обезбеђења 
 Средња школа за техничаре заштите од пожара/ватрогасце 
 Средња школа за техничаре обезбеђења и ватрогасце 
 Средња управна школа 
 Струка друштвене самозаштите 
 Управна и биротехничка струка 
 Управна школа 
 Управна школа статистичког смера 
 Управни одсек/смер економско-управне школе 
 Управно административна школа 
 Ватрогасна струка 
  

432 Туристичке, угоститељске и трговачке школе 
 Аранжерска школа 
 Хотелијерска школа 
 Хотелска (угоститељска) школа 
 Хотелска школа 
 Школа за аранжере у трговини 
 Школа за хотелијерско-туристичке техничаре 
 Школа за конобаре 
 Школа за конобаре и куваре 
 Школа за конобаре техничаре 
 Школа за кулинарске техничаре 
 Школа за куваре 
 Школа за куваре-техничаре 
 Школа за посластичаре-техничаре 
 Школа за продавце нафтних деривата и течног нафтног гаса 
 Школа за продавце робе свакодневне потрошње 
 Школа за продавце/трговце 
 Школа за рецепционере 
 Школа за техничаре продаје 
 Школа за техничаре услуживања 
 Школа за кулинаре-техничаре 
 Школа за трговце 
 Школа за трговинске техничаре 
 Школа за туристичке техничаре 
 Школа за угоститељске техничаре 
 Средња школа за аранжере 
 Средња школа за продавце нафтних деривата и течног нафтног гаса 
 Средња школа за трговце 
 Средња школа за туризам и угоститељство 
 Средња школа за угоститељске домаћице 
 Средња школа за угоститељство 
 Средња трговачка школа 
 Средња угоститељска туристичка школа 
 Трговачка академија 
 Трговачка школа 
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 Трговачка струка 
 Трговинска школа 
 Туристичка струка 
 Туристичка школа 
 Туристички одсек економске школа 
 Туристичко-угоститељска струка 
 Угоститељска струка 
 Угоститељска школа 
 Угоститељски одсек економске школе 
 Угоститељско-туристичка струка 
  

436 Школе за здравство и социјалну заштиту 
 Дентистичка школа 
 Фармацеутска школа 
 Школа за дечје неговатељице 
 Школа за фармацеутске техничаре – апотекарски смер 
 Школа за фармацеутске техничаре – индустријски смер 
 Школа за физикалну медицину 
 Школа за физиотерапеутске техничаре – смер за слабовиде и слепе 
 Школа за козметичке техничаре 
 Школа за козметотерапеуте 
 Школа за лабораторијске техничаре – биохемијски смер 
 Школа за лабораторијске техничаре – хематолошко-хистолошки смер 
 Школа за лабораторијске техничаре – микробиолошки смер 
 Школа за медицинске лаборанте 
 Школа за медицинске сестре 
 Школа за медицинске сестре педијатријског смера 
 Школа за медицинске сестре,болничаре и дечје неговатељице 
 Школа за медицинске сестре-техничаре – акушерски смер 
 Школа за медицинске сестре-техничаре – општи смер 
 Школа за медицинске сестре-техничаре – педијатријски смер 
 Школа за медицинске сестре-техничаре – стоматолошки смер 
 Школа за медицинске сестре-техничаре – васпитачки смер 
 Школа за медицинске техничаре 
 Школа за радиолошке техничаре 
 Школа за санитарне техничаре 
 Школа за слепе физиотерапеуте и масере 
 Школа за техничаре за испитивање и заштиту животне средине 
 Школа за здравствене техничаре 
 Школа за зубаре 
 Школа за зубаре и зуботехничаре 
 Школа за зубарске асистенте 
 Школа за зубне техничаре 
 Средња апотекарска школа 
 Средња фармацеутска школа 
 Средња медицинска школа 
 Средња медицинска школа за акушерке (бабице) 
 Средња медицинска школа за фармацеуте 
 Средња медицинска школа за физикалну медицину и рендген 
 Средња медицинска школа за санитарне техничаре 
 Средња медицинска школа за зуботехничаре 
 Средња школа за акушерке (бабице) 
 Средња школа за фармацеутске помоћнике 
 Средња школа за фармацеутске техничаре 
 Средња школа за физиотерапеуте 
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 Средња школа за физиотерапеутске техничаре 
 Средња школа за гинеколошко-акушерске сестре 
 Средња школа за козметичке техничаре 
 Средња школа за лабораторијске техничаре 
 Средња школа за медицинске лаборанте 
 Средња школа за медицинске сестре-техничаре 
 Средња школа за медицинске сестре-васпитаче 
 Средња школа за медицинске техничаре 
 Средња школа за педијатријске сестре-техничаре 
 Средња школа за радио-терапеуте и рендген 
 Средња школа за рендген техничаре 
 Средња школа за санитарне и санитарно-еколошке техничаре 
 Средња школа за санитарне техничаре 
 Средња школа за стоматолошке сестре-техничаре 
 Средња школа за зубаре 
 Средња школа за зубне техничаре 
 Средња школа за зуботехничаре (дентисте) 
 Средња зубарска школа 
 Средња зуботехничка школа 
 Стоматолошка школа за стоматолошке сестре-техничаре 
 Стоматолошка школа за зубне техничаре 
 Стручна школа за лековито биље 
 Здравствена струка 
 Здравствена техничка школа 
 Зуботехничка школа 
  

440 Школе за наставно особље 
 Гимназија педагошког смера 
 Одељење учитељске школе при гимназији 
 Педагошка гимназија 
 Просветна струка 
 Школа за сараднике у настави 
 Школа за телесно васпитање 
 Школа за васпитаче 
 Средња школа за фискултуру 
 Средња школа за наставнике физичке културе 
 Средња учитељска домаћичка школа 
 Средња учитељска школа 
 Средња васпитачка школа 
 Средња педагошка школа 
 Средња школа за васпитаче/одгајатеље 
 Струка физичког васпитања 
 Учитељска домаћичка школа 
 Учитељска школа 
 Учитељска стручна домаћичка школа 
 Учитељска стручна школа 
  

442 Школе за личне услуге 
 Делатност личних услуга 
 Фризерска школа 
 Фризерско-козметичарска струка 
 Фризерско-козметичарска школа 
 Школа за мушке фризере-техничаре 
 Школа за сценске маскере – власуљар 
 Школа за женске фризере-техничаре 
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 Струка личних услуга 
 Услужна струка 
 Услужно занатство 
  

445 Школе за културу, уметност и јавно информисање 
 Архивска струка 
 Архивско-музејска струка 
 Балетска школа – средњи степен 
 Балетска струка 
 Дизајнерска струка 
 Драмска струка 
 Драмски студио – земаљска глумачка школа 
 Државна школа за примењену уметност 
 Градска музичка школа – средњи степен 
 Културолошка струка 
 Културолошко-језичка струка 
 Ликовна струка 
 Музејска струка 
 Музичка академија (конзерваторијум) – средњи степен 
 Музичка школа – средњи степен 
 Музичка струка 
 Преводилачка струка 
 Преводилачка струка – преводилац 
 Просветна струка музичке школе 
 Школа за балетске корепетиторе 
 Школа за дизајн,технологију и менаџмент 
 Школа за дизајнере звука 
 Школа за дрворезбаре 
 Школа за фирмописце-калиграфе 
 Школа за глумце-луткаре 
 Школа за глумце-сараднике 
 Школа за гравере уметничких предмета 
 Школа за грнчаре 
 Школа за играче народних игара 
 Школа за играче савремених игара 
 Школа за играче класичног балета 
 Школа за инокоресподенте-сараднике 
 Школа за јувелире уметничких предмета 
 Школа за клесаре 
 Школа за књижаре-књижничаре 
 Школа за конзерваторе културних добара 
 Школа за коректоре-инокоректоре 
 Школа за кујунџије 
 Школа за културологе-сараднике 
 Школа за културолошке техничаре 
 Школа за ликовне техничаре 
 Школа за ливце уметничких предмета 
 Школа за музичке извођаче 
 Школа за музичке сараднике 
 Школа за новинаре-сараднике 
 Школа за организаторе програма културних активности 
 Школа за пластичаре уметничких предмета 
 Школа за примењену уметност 
 Школа за секретаре програма/редакције 
 Школа за спикере/водитеље програма 
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 Школа за стакларе уметничких предмета 
 Школа за стилске кројаче 
 Школа за стручне раднике у служби јавног информисања 
 Школа за техничара дизајна амбалаже 
 Школа за техничаре дизајна ентеријера и индустријских производа 
 Школа за техничаре дизајна графике 
 Школа за техничаре дизајна текстила 
 Школа за техничке уреднике новина и других гласила 
 Средња балетска школа 
 Средња библиотекарска школа 
 Средња музичка школа 
 Средња позоришна школа 
 Средња школа за културолошке техничаре 
 Средња школа за ликовне техничаре 
 Средња школа за ликовну уметност 
 Средња школа за позоришну уметност 
 Средња школа за примењену уметност 
 Средња школа за техничаре дизајна амбалаже 
 Средња школа за техничаре графичког дизајна и пропаганде 
 Стручна цртачка школа 
 Уметничка школа 
 Уметничка струка 
  

452 Верске школе 
 Адвентистичка теолошка школа 
 Доминиканска средња школа 
 Фрањевачка средња школа 
 Гази Хусрев-бегова медреса 
 Гази Хусрев-бегова женска медреса 
 Исламска школа 
 Јеврејска средња верска школа 
 Јеврејска средња верска школа 
 Јеврејски теолошки завод 
 Медреса 
 Паулинум 
 Паулинум – класична верска гимназија 
 Православна богословија 
 Средња адвентистичка верска школа 
 Средња исламска верска школа/медреса 
 Средња католичка верска школа 
 Средња верска школа 
 Теолошка школа 
 Велика медреса 
 Остале верске школе у четворогодишњем трајању 
  

455 Војне и полицијске школе 
 Официрска школа 
 Војна ваздухопловна школа 
 Војно технички завод 
 Санитетска војна школа 
 Школа министарства унутрашњих послова 
 Школа унутрашњих послова 
 Школа за милиционере 
 Школа за милиционере-кадете 
 Средња полицијска школа 
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 Средња школа за техничаре милиционаре 
 Средња школа за унутрашње послове 
 Средња војна саобраћајна школа 
 Средња војно техничка школа 
 Ваздухопловна гимназија 
 Војна административна школа 
 Војна електротехничка школа 
 Војна гимназија 
 Војна индустријска школа 
 Војна машинска техничка школа 
 Војна саобраћајна школа 
 Војна школа за телекомуникације 
 Војна техничка школа 
 Остале полицијске школе у четворогодишњем трајању 
 Остале војне школе у четворогодишњем трајању 
  

458 Остале средње техничке и стручне школе у четворогодишњем трајању 
 Општа средња школа 
 Школа за индустријско обликовање 
 Школа за стручно образовање 
 Средња домаћичка школа 
 Средња домаћинска школа 
 Средња индустријска школа 
 Средња пенолошка шола 
 Средња политичка школа 
 Средња школска спрема 
 Средња стручна школа 
 Средња техничка индустријска школа 
 Средња техничка школа 
 Средња занатска школа 
 Стручна школа (без ознаке смера) 
 Стручна занатска школа 
 Техничка школа (без ознаке смера) 
 Техникум 
 Занатска школа 
 Остале струке 
 Остале четворогодишње стручне школе 
  
  
 Школе за висококвалификоване раднике и 
 Школе за специјализацију после средњег образовања (501–538) 
  

501 Геолошке, рударске и металуршке школе 
 Геолошка школа за вкв. раднике 
 Мајсторска рударска школа 
 Металуршка школа за вкв. раднике 
 Рударска школа за висококвалификоване раднике 
 Школа за ливце челичног лива-специјалисте 
 Школа за ливце обојених метала-специјалисте 
 Школа за ливце сивог лива-специјалиста 
 Школа за минере-специјалисте 
 Школа за организаторе геобушења 
 Школа за организаторе геобушења-специјалисте 
 Школа за организаторе геолошких истраживања за геомеханику и хидрогеологију 
 Школа за организаторе геолошких истраживања за минералне сировине 
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 Школа за организаторе истраживања и производње нафте и гаса-специјалисте 
 Школа за организаторе подземне експлоатације-специјалисте 
 Школа за организаторе површинске експлоатације-специјалисте 
 Школа за организаторе припреме минералних сировина-специјалисте 
 Школа за организаторе производње нафте и гаса 
 Школа за руковаоце багера и булдожера-специјалисте 
 Школа за руковаоце извозног постројења 
 Школа за руковаоце комбајна-специјалисте 
 Школа за термообрађиваче метала-специјалисте 
 Школа за топионичаре гвожђа и челика-специјалисте 
 Школа за топионичаре обојених метала-специјалисте 
 Школа за ваљаоничаре челика-специјалисте 
 Школа за ваљаоничаре обојених метала-специјалисте 
 Школа за зидаре индустријских агрегата ватросталним материјалима 
 Школа за златаре-драгуљаре 
 Топионичарска школа за висококвалификоване раднике 
  

504 Машинске и металске школе 
 Бродограђевинска школа за вкв. раднике 
 Бродограђевински одсек/струка школе за вкв. раднике 
 Машински одсек/струка школе за вкв. раднике 
 Металопрерађивачка школа за висококвалификоване раднике 
 Металска школа за висококвалификоване раднике 
 Поткивачка школа за висококвалификоване раднике 
 Школа за алатничаре-специјалисте 
 Школа за аутолимаре-специјалисте 
 Школа за аутомеханичаре-специјалисте 
 Школа за браваре-специјалисте 
 Школа за бродоградитеље-специјалисте 
 Школа за бродомеханичаре, бродомонтере и бродотрасере-специјалисте 
 Школа за инсталатере грејања и климатизације-специјалисте 
 Школа за машинисте унутрашње пловидбе-специјалисте 
 Школа за механичаре алатних машина-специјалисте 
 Школа за механичаре гасо и пнеумоенергетских постројења-специјалисте 
 Школа за механичаре хидраулике и пнеуматике-специјалисте 
 Школа за механичаре хидроенергетских постојења-специјалисте 
 Школа за механичаре мотора дизел локомотива-специјалисте 
 Школа за механичаре шинских возила-специјалисте 
 Школа за механичаре термоенергетских  постојења-специјалисте 
 Школа за механичаре-оружаре-специјалисте 
 Школа за металобрусаче-специјалисте 
 Школа за металобушаче-специјалисте 
 Школа за металоглодаче-специјалисте 
 Школа за металостругаре-специјалисте 
 Школа за обрађиваче метала на ну-машинама-специјалисте 
 Школа за прецизне механичаре-специјалисте 
 Школа за ваздухопловне механичаре-специјалисте 
 Школа за завариваче-специјалисте 
  

506 Електротехничке школе 
 Електротехничка школа за висококвалификоване раднике 
 Електротехничка струка мајсторско-пословодске школе 
 Електротехничка струка школа за вкв. раднике 
 Електротехничка струка школе за погонске техничаре и вкв. раднике 
 Кабловска школа за вкв. раднике 
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 Кино-техничка струка мајсторско-пословодске школе 
 Школа за ауто-електричаре-специјалисте 
 Школа за електроенергетичаре специјалисте за аутоелектрику 
 Школа за електроенергетичаре у бродарству-специјалисте 
 Школа за електроенергетичаре за апарате у домаћинству 
 Школа за електроенергетичаре за дизалице и транспортер 
 Школа за електроенергетичаре за електричне инсталације 
 Школа за електроенергетичаре за лифтове и покретне степенице 
 Школа за електроенергетичаре за машине и опрему 
 Школа за електроенергетичаре за мреже и постројења 
 Школа за електроенергетичаре за постројења електрана 
 Школа за електроенергетичаре за постројења вуче 
 Школа за електроенергетичаре за рударске и металуршке погоне 
 Школа за електроенергетичаре за управљање и заштиту енергетских постројења 
 Школа за електроенергетичаре за вучна возила 
 Школа за електроничаре за медицинске уређаје-специјалисте 
 Школа за електроничаре за програмску опрему 
 Школа за електроничаре за рачунарску опрему 
 Школа за електроничаре за радио и видео уређаје-специјалисте 
 Школа за електроничаре за системе ВФ веза 
 Школа за електроничаре за СС постројења-специјалисте 
 Школа за електроничаре за студијску и емисиону технику-специјалисте 
 Школа за електроничаре за телекомуникацијске уређаје-специјалисте 
 Школа за електроничаре за железничке телекомуникације 
 Школа за електротехничаре специјалисте у ваздухопловству 
 Школа за електротехничаре специјалисте за аутоматику 
 Школа за електротехничаре специјалисте за електронске системе и уређаје ваздухоплова 
 Школа за електротехничаре специјалисте за комутационе уређаје 
 Школа за електротехничаре специјалисте за медицинске уређаје 
 Школа за електротехничаре специјалисте за рачунарску и програмску опрему 
 Школа за електротехничаре специјалисте за сигнално-сигурносна постројења 
 Школа за електротехничаре специјалисте за системе преноса и телекомуникационе мреже 
 Школа за електротехничаре специјалисте за телекомуникацијске мреже 
 Школа за електротехничаре специјалисте за термичке и расхладне уређаје 
 Школа за електротехничаре специјалисте за железничке телекомуникације 
 Школа за техничаре специјалисте за израду  телекомуникационих каблова 
 Школа за техничаре специјалисте за израду енергетских  каблова 
 Школа за техничаре за израду енергетских каблова-специјалисте 
 Школа за техничаре за израду телекомуникацијских каблова 
 Техничка школа за вкв. раднике електро смера 
  

508 Текстилне и кожарске школе 
 Гумарско-обућарска школа за висококвалификоване раднике 
 Мајсторска школа за кројачку струку 
 Обућарска школа за вкв. раднике 
 Обућарска струка мајсторско-пословодске школе 
 Школа за мајсторе конфекцијских машина 
 Школа за мајсторе плетачких/оплемењивачких машина 
 Школа за мајсторе предионичких/ткачких машина 
 Школа за моделаре обуће-специјалисте 
 Школа за обућаре-специјалисте 
 Школа за специјалисте галантеријске раднике 
 Школа за специјалисте кожарске и крзнарске раднике 
 Школа за специјалисте коже и крзна 
 Школа за специјалисте обућарске раднике 
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 Школа за специјалисте оплемењивања 
 Школа за специјалисте плетења 
 Школа за специјалисте предења 
 Школа за специјалисте ткања 
 Школа за специјалисте у производњи одеће 
 Школа за галантеристе/моделаре галантерије-специјалисте 
 Школа за конфекционаре/моделаре коже и крзна-специјалисте 
 Школа за моделаре одеће-специјалисте 
 Школа за обућаре/моделаре обуће-специјалисте 
 Школа за текстилне раднике специјалисте 
 Текстилна мајсторска школа 
 Текстилна школа за висококвалификоване раднике 
 Текстилна струка мајсторско-пословодске школе 
  

510 Хемијске и графичке школе 
 Графичка школа за вкв. раднике 
 Хемијска струка мајсторско-пословодске школе 
 Школа за аутолакирере 
 Школа за бирографичаре-специјалисте 
 Школа за цртаче/ретушере-специјалисте 
 Школа за фотографе-специјалисте 
 Школа за фотослагаче-специјалисте 
 Школа за графичке монтажере-хемиграфа-специјалисте 
 Школа за графичке монтажере-специјалисте 
 Школа за израђиваче штампарске форме-специјалисте 
 Школа за картонажера-специјалисте 
 Школа за књиговесце-специјалисте 
 Школа за машинске слагаче-специјалисте 
 Школа за оператере графичке производње и обликовања-специјалисте 
 Школа за оператере неорганске хемијске технологије 
 Школа за оператере органске хемијске технологије 
 Школа за оператере у индустрији целулозе и папира 
 Школа за оператере у индустрији керамике 
 Школа за оператере у индустрији полимера 
 Школа за оператере у индустрији стакла 
 Школа за пиротехничаре-специјалисте 
 Школа за репрофотографе-специјалисте 
 Школа за ручне слагаче-специјалисте 
 Школа за ситоштампаре-специјалисте 
 Школа за штампаре дубоке штампе-специјалисте 
 Школа за штампаре равне штампе 
 Школа за штампаре високе штампе 
 Школа за техничаре графичке дораде-специјалисте 
 Школа за техничаре репродукције-специјалисте 
 Школа за техничаре штампе-специјалисте 
 Школа за типографе-специјалисте 
 Школа за вкв. раднике графичке струке 
 Стакларска струка мајсторско-пословодске школе 
 Струка производње папира мајсторско-пословодске школе 
  

512 Пољопривредне школе и школе за производњу и прераду хране 
 Дуванска струка мајсторско-пословодске школа 
 Пекарска школа за висококвалификоване раднике 
 Пољопривредна школа за висококвалификоване раднике 
 Посластичарска школа за висококвалификоване раднике 
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 Прехрамбена школа за висококвалификоване раднике 
 Прехрамбена струка мајсторско-пословодске школе 
 Школа за пекаре-специјалисте 
 Школа за рибаре-специјалисте 
 Школа за виноградаре-специјалисте 
 Школа за цвећаре-специјалисте 
 Школа за кондиторе-специјалисте 
 Школа за мелиоративце-специјалисте 
 Школа за млинаре-специјалисте 
 Школа за пољопривредне механизаторе-специјалисте 
 Школа за повртаре-специјалисте 
 Школа за прерађиваче меса-специјалисте 
 Школа за прерађиваче млека-специјалисте 
 Школа за прерађиваче воћа и поврћа-специјалисте 
 Школа за произвођаче алкохола, квасца и киселина-специјалисте 
 Школа за произвођаче безалкохолних пића и минералне воде-специјалисте 
 Школа за произвођаче шећера, скроба и производа од скроба-специјалисте 
 Школа за произвођаче слада и пива-специјалисте 
 Школа за произвођаче вина и жестоких пића-специјалисте 
 Школа за ратаре-специјалисте 
 Школа за сточаре-специјалисте 
 Школа за уљаре-специјалисте 
 Школа за ветеринарске техничаре-специјалисте 
 Школа за висококвалификоване раднике за кондиторску индустрију 
 Школа за воћаре-специјалисте 
 Школа за заштитаре биља-специјалисте 
 Специјална млекарска школа 
  

514 Грађевинске и геодетске школе 
 Деловодска грађевинска мајсторска школа 
 Грађевинска пословодска школа 
 Грађевинска школа за вкв. раднике 
 Грађевински одсек/струка мајсторско-пословодске школе 
 Грађевински одсек/струка школе за вкв. раднике 
 Каменоклесарска школа за вкв. раднике 
 Керамичко-ватростална струка мајсторско-пословодске школe 
 Опекарска струка школа за вкв. раднике 
 Школа за  армираче-мајсторе 
 Школа за бетонирце-мајсторе 
 Школа за декоратере зидних површина-мајсторе 
 Школа за геодетске техничаре за премер и катастар непокретности 
 Школа за геодетске техничаре геометре-специјалисте за примењену геодезију 
 Школа за грађевинске гипсаре-мајсторе 
 Школа за грађевинске керамичарe-мајсторе 

 Школа за грађевинске техничаре и геометре-специјалисте за премер и катастар 
непокретности 

 Школа за грађевинске техничаре и геометре-специјалисте за примењену геодезију 
 Школа за грађевинске техничаре-специјалисте за архитектонске и просторне планове 
 Школа за грађевинске техничаре-специјалисте за геотехнику и фундирање 
 Школа за грађевинске техничаре-специјалисте за префабриковано грађење 
 Школа за грађевинске техничаре-специјалисте за водовод и канализацију 
 Школа за грађевинске техничаре за водовод и канализацију 
 Школа за грађевинске техничаре-геометре специјалисте за комасацију и арондацију 
 Школа за изолатере-мајсторе 
 Школа за каменоресце-мајсторе 
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 Школа за мајсторе за грађевинску механизацију 
 Школа за мајсторе за кућне водоводне и канализационе инсталације 
 Школа за молере/фарбаре-мајсторе 
 Школа за монтере стаклених елемената мајсторе 
 Школа за подополагаче-мајсторе 
 Школа за пословође за грађевинску механизацију и грађевинска постројења 
 Школа за пословође за нискоградњу и хидроградњу 
 Школа за пословође за високоградњу 
 Школа за школа за изолатере-мајсторе 
 Школа за тесаре-мајсторе 
 Школа за висококвалификоване раднике за индустрију цемента 
 Школа за зидаре-мајсторе 
 Струка производње грађевинских материјала школа за вкв. раднике 
  

516 Саобраћајне школе 
 Саобраћајна школа за висококвалификоване раднике 
 Саобраћајна струка мајсторско-пословодске школе 
 Школа саобраћајне и аутометалске струке (возаче) за вкв. раднике 
 Школа за машиновође и прегледаче кола 
 Школа за официре палубе-специјалисте 
 Школа за официре радио-везе 
 Школа за отправнике возова 
 Школа за руковаоце пловне направе-специјалисте 
 Школа за саобраћајно-транспортне техничаре-специјалисте за железнички саобраћај 
 Школа за техничаре друмског саобраћаја-специјалисте 
 Школа за техничаре ПТТ саобраћаја-специјалисте 
 Школа за техничаре техничко-колске делатности-специјалисте 
 Школа за техничаре унутрашњег транспорта-специјалисте 
 Школа за техничаре вуче-специјалисте 
 Школа за транспортне комерцијалисте-специјалисте у железничком саобраћају 
 Школа за ваздухопловне саобраћајне техничаре-специјалисте 
 Школа за висококвалификоване машиновође 
 Школа за вкв. ПТТ механичаре 
 Школа за вкв. ПТТ монтере 
 Школа за возаче аутобуса-инструкторе 
 Школа за возаче аутобуса-специјалисте 
 Школа за возаче моторних возила-инструкторе 
 Школа за возаче моторних возила-специјалисте 
 Школа за возаче трамваја-инструкторе 
 Школа за возаче трамваја-специјалисте 
 Школа за возаче тролејбуса-инструкторе 
 Школа за возаче тролејбуса-специјалисте 
 Железничка занатска школа за вкв. раднике 
  

518 Шумарске школе и школе за обраду дрвета 
 Дрвопрерађивачка мајсторска школа 
 Дрвопрерађивачка школа/струка школе за вкв. раднике 
 Дрвопрерађивачка струка мајсторско-пословодске школе 
 Дрвопрерађивачка струка школа за вкв. раднике 
 Мајсторска дрвна школа 
 Школа за дрвомоделаре специјалисте 
 Школа за хидротерничаре дрвета-специјалисте 
 Школа за организаторе газдовања ловиштем 
 Школа за организаторе газдовања шумама 
 Школа за организаторе процеса финалне обраде дрвета 
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 Школа за организаторе процеса озелењавања 
 Школа за организаторе процеса примарне обраде дрвета 
 Школа за произвођаче фурнира и плоча-специјалисте 
 Школа за руковаоце машинама у примарној обради дрвета-специјалисте 
 Школа за руковаоце шумском механизацијом-специјалисте 
 Школа за специјалисте за ловство 
 Школа за столаре специјалисте 
 Школа за тапетаре/декоратере-специјалисте 
 Школа за техничаре за пејзажну архитектуру-специјалисте 
 Столарска занатска школа за висококвалификоване раднике 
 Шумарска струка мајсторско-деловодске школе 
 Тесарска мајсторска школа 
  

520 Правно административне школе 
 Школа за царинике 
 Школа за дебатне стенографе 
 Школа за кадровске оператере 
 Школа за књиговође-контисте 
 Школа за контролоре у банкарству 
 Школа за организаторе месне канцеларије 
 Школа за организаторе послова обезбеђења 
 Школа за пословне секретаре 
 Школа за проценитеље штета у осигурању 
 Школа за спољнотрговинске калкуланте 
 Школа за судско-административне извршитеље 
 Школа за ватрогасце специјалисте 
  

522 Уметничке школе 
 Школа за фолклорне кореографе 
 Школа за клавирштимере 
  

525 Школе за здравство и социјалну заштиту 
 Школа за естетичаре специјалисте за апаратурну козметику 
 Школа за фармацеутске техничаре за аутоматску обраду података о лековима 
 Школа за фармацеутске техничаре за технологију фармацеутских производа 

 Школа за фармацеутске техничаре за технологију, аналитику и контролу фармацеутских 
производа 

 Школа за козметичке техничаре-естетичаре 
 Школа за естетичаре специјалисте за културу тела – фитнес терапеуте 
 Школа за лабораторијске техничаре биохемијске анализе 
 Школа за лабораторијске техничаре за хематоцитолошке анализе 
 Школа за лабораторијске техничаре за микробиолошке анализе 
 Школа за лабораторијске техничаре за микробиолошке 
 Школа за лабораторијске техничаре за хематоцитолошке анализе 
 Школа за медицинске сестре-техничаре – инструментарке 
 Школа за медицинске сестре-техничаре за анестезију, реанимацију и интезивну негу 
 Школа за медицинске сестре-техничаре за кардиоваскуларну дијагностику 
 Школа за медицинске сестре-техничаре за пулмолошку дијагностику 
 Школа за медицинске сестре-техничаре за медицину рада 
 Школа за медицинске сестре-техничаре за неуролошку дијагностику 
 Школа за медицинске сестре-техничаре за рад у медицини рада 
 Школа за медицинске сестре-техничаре за рад у нефрологији 
 Школа за медицинске сестре-техничаре за рад у офталмологији 
 Школа за медицинске сестре-техничаре за рад у општој медицини 
 Школа за медицинске сестре-техничаре за рад у оториноларингологији 
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 Школа за медицинске сестре-техничаре за рад у психијатрији 
 Школа за медицинске техничаре за рад у радиологији 
 Школа за медицинске техничаре за рад у трансфузији крви 
 Школа за нефролошке сестре-техничаре 
 Школа за офталмолошке сестре-техничаре 
 Школа за оториноларинголошке сестре-техничаре 
 Школа за психијатријске сестре-техничаре 
 Школа за стоматолошке техничаре за рад на оралној и максилофацијалној хирургији 
 Школа за стоматолошке техничаре-сестре за дентална и интраорална снимања 
 Школа за зубне техничаре за фиксну протетику 
 Школа за зубне техничаре за мобилну протетику 
 Школа за зубне техничаре за ортодонцију 
 Школа за зубне техничаре-сестре за окуларистику 
  

527 Трговачке, угоститељске и туристичке школе 
 Школа за аранжере декоратере у трговини 
 Школа за конобаре-специјалисте 
 Школа за куваре-специјалисте 
 Школа за организаторе робног промета 
 Школа за организаторе смештаја и исхране 
 Школа за посластичаре специјалисте 
 Школа за техничаре-специјалисте за промет нафтних деривата 
 Школа за трговачке менаџере 
 Школа за трговинске пословође 
 Школа за туристичке организаторе 
 Школа за вкв. раднике у трговини – аранжерски одсек 
 Школа за вкв. раднике у трговини – декоративни одсек 
 Школа за вкв. раднике у трговини – трговачки одсек 
 Школа за вкв. складиштаре 
 Трговачка и угоститељска струка пословодске школе 
 Трговачка школа за вкв. раднике 
 Угоститељска школа за вкв. раднике 
  

530 Школе за личне услуге 
 Школа за естетичаре специјалисте за апаратурну козметику 
 Школа за естетичаре специјалисте за декоративну козметику – шминкере 
 Школа за фризере стилисте – креаторе фризура 
 Школа за креаторе – маникир и педикир 
 Школа за креаторе мушких фризура 
 Школа за креаторе сценске маске 
 Школа за креаторе женских фризура 
 Школа за вкв. фризере 
  

538 Остале школе за висококвалификоване раднике и школе за специјализацију 
 Мајсторска школа 
 Мајсторска школа за вкв. раднике 
 Мајсторско-деловодска школа 
 Мајсторско-пословодска школа 
 Школа за домаћице 
 Школа за привредне руководиоце 
 Школа за вкв. раднике (без ознаке струке) 
 Школа за специјализацију 
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 Више образовање 
  
 Више школе (601–681) 
  

601 Рударске више школе 
 Виша рударска школа 
 Рударска виша школа-рударство 
 Виша рударско-геоистраживачка школа 
 Виша рударско-геотехничка школа 
 Виша металуршка школа 
 Металуршка школа 
  

602 Геолошке више школе 
 Виша геолошка школа 
 Виша геолошко техничка школа 
  

604 Дрвноиндустријске/дрвнопрерађивачке више школе 
 Виша техничка школа за финалну обраду дрва 
 Виша шумарска школа 
 Виша дрвнопрерађивачка школа 
  

605 Машинске више школе 
 Виша машинска школа 
 Виша металска школа 
 Виша техничка машинска школа 
 Бродограђевинска школа 
  

607 Електротехничке више школе 
 Електротехничка виша техничка школа 
 Виша електротехничка школа 
 Електротехничка школа за образовање радника 
  

608 Текстилне више школе 
 Виша текстилна школа 
 Виша конфекцијска школа 
 Конфекцијска виша техничка текстилна школа 
 Текстилна виша техничка школа 
 Текстилна школа за образовање радника 
 Виша техничка текстилна школа 
  

609 Кожарске и обућарске више школе 
 Виша кожарска школа 
 Виша обућарска школа 
 Обућарска и кожарско-галантеријска школа 
 Виша техничка кожарска школа 
 Виша техничко-обућарска школа 
  

610 Хемијско-технолошке и прехрамбене више школе 
 Виша хемијско-технолошка школа 
 Виша техничка технолошка школа 
 Виша технолошка школа за неметале 
 Виша хемијска школа 
 Виша технолошко-прехрамбена школа 
 Технолошка школа за образовање радника 
 Виша технолошка школа 
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 Виша прехрамбена школа 
 Виша графичка школа 
  

614 Грађевинске више школе 
 Грађевинска виша техничка школа 
 Виша грађевинска школа 
 Архитектонска школа 
 Грађевинска школа за образовање радника 
  

617 Геодетске више школе 
 Геодетска виша техничка школа 
 Виша геодетска школа 
 Геометарско-геодетска школа 
 Виша геотехничка школа 
  

618 Више саобраћајне школе 
 Виша железничка школа 
 Виша железничко-саобраћајна школа 
 Виша поморска школа 
 Виша школа за друмски саобраћај 
 Виша поштанска школа 
 Виша ПТТ школа 
 Виша школа за образовање радника ПТТ струке 
 Саобраћајна школа 
 Пилотска школа 
 Виша ваздухопловна школа 
  

628 Остале више техничке школе 
 Виша техничка школа 
 Виша техничка школа за сигурност на раду 
 Виша техничка школа за заштиту на раду 
 Техничка школа 
 Остале техничке више школе 
  

631 Пољопривредне више школе 
 Виша агрономска школа 
 Виша пољопривредна школа 
 Виша ветеринарска школа 
 Виша школа за образовање радника у пољопривреди 
  

635 Економско-комерцијалне више школе 
 Виша банкарска школа 
 Виша економска школа 
 Виша економска финансијско-банкарска школа 
 Виша економска књиговодствена школа 
 Виша економска спољно-трговинска школа 
 Виша економско-комерцијална школа 
 Виша економско-правна школа 
 Виша финансијско-књиговодствена школа 
 Виша комерцијална школа 
 Виша привредна школа 
 Виша трговачка школа 
 Трговачка академија 
 Виша трговинска школа 
 Школа привредних руководилаца 



Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. године 

Шифра Назив школе 

  
 

Републички завод за статистику 51

 Виша школа за спољну трговину 
 Виша статистичка школа 
  

636 Туристичке и угоститељске више школе 
 Виша економско-угоститељска школа 
 Виша хотелијерска школа 
 Виша туристичка школа 
 Виша угоститељска школа 
 Виша угоститељско-туристичка школа 
  

637 Пословне више школе 
 Виша пословна школа 
 Виша школа за менаџмент 
 Виша школа за индустријски менаџмент 
 Виша школа за интернационални менаџмент 
 Виша школа за маркетинг, трговину и туризам 
 Виша школа за менаџмент у саобраћају и царини 
 Виша школа за пословне секретаре и менаџмент 
  

638 Информатичке више школе 
 Виша школа за информатику 
 Виша школа за организацију и кибернетику 
 Виша школа за примењену информатику 
 Виша школа за информационе технологије 
 Виша школа за компјутерске науке 
 Виша школа за примењену информатику 
 Виша школа за примењену информатику и статистику 
  

641 Медицинске више школе 
 Виша медицинска школа 
 Виша медицинска школа за радне терапеуте 
 Виша школа за физиотерапеуте 
 Виша школа за медицинске сестре 
 Виша санитарна школа 
 Виша школа за медицинске сестре и санитарне техничаре 
 Виша школа за рендгенске помоћнике 
 Виша школа за техничаре здравствене струке 
 Виша школа за здравствене раднике 
 Виша школа за медицинску превентиву 
 Виша фармацеутска школа 
  

642 Стоматолошке више школе 
 Виша стоматолошка школа 
 Виша зубарска школа 
  

651 Педагошке више школе 
 Педагошка академија 
 Педагошка академија за васпитаче 
 Педагошка академија за предшколски узраст 
 Педагошка академија за школски узраст 
 Педагошка академија за за наставнике разредне наставе 
 Виша дефектолошка школа 
 Виша педагошка академија 
 Виша учитељска школа 
 Виша васпитачка школа 
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 Виша школа за специјалне педагоге 
 Виша индустријско-педагошка школа 
 Виша педагошка школа за економику домаћинства 
 Виша стручна педагошка школа 
 Виша школа за предметну наставу 
 Виша домаћичка школа 
 Виша школа за енглески језик 
 Виша школа за образовање васпитача 
 Виша школа за примењену психологију 
 Остале више школа за наставни кадар 
  

655 Више школе за физичку културу 
 Виша тренерска школа 
 Спортска академија 
 Виша кошаркашка школа 
 Виша школа за тренере 
 Виша школа академија фудбала 
 Виша школа за тренере и менаџере у спорту 
 Школа за телесно васпитање 
 Виша школа за фискултуру 
 Виша школа за физичку културу 
  

663 Управне и правне више школе 
 Виша школа за кадрове социјалног осигурања 
 Виша школа за кадровике 
 Виша школа за кадровске службе 
 Виша школа за организацију рада 
 Виша управна школа 
 Виша правна школа 
  

670 Више уметничке школе 
 Виша музичка школа 
 Виша школа ликовних и примењених уметности 
 Виша школа ликовних уметности 
 Виша дизајнерска школа 
 Музичка школа виши степен 
 Остале уметничке више школе 
  

678 Верске више школе 
 Виша исламска теолошка школа 
 Богословска школа 
 Институт за богословију 
 Виша верска школа 
 Остале верске више школе 
  

680 Војне и полицијске више школе 
 Виша школа унутрашњих послова 
 Виша школа за криминалистику министарства унутрашњих послова 
 Виша управна школа за унутрашње послове 
 Виша официрска школа 
 Виша војна спрема 
 Виша школа војне академије 
 Виша војна академија 
 Виша школа војно-поморске академије 
 Виша ваздухопловна пилотска школа 
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 Војно-поморска академија 
 Ваздухопловна војна академија 
 Војно-техничка школа 
 Остале војне више школе 
 Остале полицијске више школе 
  

681 Остале више школе 
 Виша новинарска школа 
 Европска виша школа за спортско новинарство 
 Виша школа друштвено-политичких наука 
 Школа политичких наука 
 Виша школа за образовање радника 
 Виша школа за социјалне раднике 
 Виша школска спрема 
 Остале више школе 
  
  
 Први  степен факултета (701–750) 
  

701 Рударски факултет – први степен 
 Први степен рударског факултета 
 Први степен рударско-геолошког факултета 
  

702 Геолошки факултет – први степен 
 Први степен геолошког факултета 
  

703 Машински факултет – први степен 
 Први степен машинског факултета 
 Први степен бродограђевинског факултета 
 Први степен високе техничко-машинске школе 
  

705 Електротехнички факултет – први степен 
 Први степен електронског факултета 
 Први степен електротехничког факултета 
  

707 Хемијско-технолошки факултет – први сптепен 
 Први степен хемијско-технолошког факултета 
 Први степен технолошког факултета 
 Први степен факултета графичке технологије 
  

708 Прехрамбено-технолошки факултет – први сптепен 
 Први степен прехрамбено технолошког факултета 
  

709 Грађевински факултет – први степен 
 Први степен грађевинског факултета 
 Први степен грађевинско-архитектонског факултета 
  

710 Архитектонски факултет – први степен 
 Први степен архитектонског факултета 
 Први степен архитектонско грађевинског факултета 
  

712 Геодетски факултет – први степен 
 Први степен геодетског факултета 
 Први степен геодетско-грађевинског факултета 
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713 Саобраћајни факултет – први степен 
 Први степен саобраћајног факултета 
  

715 Пољопривредни факултет – први степен 
 Први степен пољопривредног факултета 
 Први степен агрономског факултета 
  

720 Шумарски факултет – први степен 
 Први степен шумарског факултета 
  

725 Економски факултет – први степен 
 Први степен економског факултета 
 Први степен факултета за туризам и угоститељство 
 Први степен факултета за туризам и спољну трговину 
 Први степен факултета за хотелијерство 
 Први степен високе економско-комерцијалне школе 
 Први степен факултета за спољну трговину 
  

730 Факултет организационих наука – први степен 
 Први степен факултета организационих наука 
 Први степен рачунарског факултета 
  

735 Стоматолошки факултет – први степен 
 Први степен стоматолошког факултета 
 Први степен стоматолошко медицинског факултета 
  

740 Филозофски факултет први степен 
 Први степен филозофског факултета 
  

741 Природно-математички факултет – први степен 
 Први степен природно-математичког факултета 
 Први степен математичког факултета 
 Први степен хемијског факултета 
 Први степен физичког факултета 
 Први степен физичко-хемијског факултета 
 Први степен биолошког факултета 
 Први степен географског факултета 
  

742 Педагошко технички факултет – први степен 
 Први степен студија факултета индустријске педагогије 
 Први степен високе индустријско- педагошке школе 
 Први степен студија педагошко наставничког факултета 
 Први степен педагошко техничког факултета 
  

743 Дефектолошки факултет – први степен 
 Први степен дефектолошког факултета 
 Први степен факултета за дефектологију 
  

744 Факултет за физичку културу– први степен 
 Први степен факултета за физичку културу 
 Први степен факултета за физичко васпитање 
 Први степен високе школе за физичку културу 
  

745 Правни факултет  – први степен 
 Први степен правног факултета 
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746 Академија уметности – први степен 
 Први степен музичке академије 
 Први степен академије за ликовну уметност 
 Први степен академије за примењену уметност 
 Први степен академије драмских уметности 
 Први степен академије лепих уметности 
 Први степен академије уметности 
  

748 Богословско-теолошки факултет – први степен 
 Први степен богословског факултета 
 Први степен адвентистичког факултета 
 Институт за теолошку културу 
 Први степен теолошког факултета 
  

750 Први степен на осталим факултетима и високим школама 
 Први степен факултета заштите на раду 
 Први степен фармацеутског факултета 
 Први степен металуршког факултета 
 Први степен високе школе политичких наука 
 Први степен високе школе за организацију рада 
 Први степен високе техничке школе 
 Први степен техничког факултета 
 Први степен факултета техничких наука 
 Први степен на осталим факултетима 
  
  
 Високо образовање 
  
 Високе школе (751–781) 
  

751 Рударске високе школе 
 Висока рударска школа 
  

752 Геолошке високе школе 
 Висока геолошла школа 
  

755 Машинске високе школе 
 Висока техничка машинска школа 
 Висока техничка машинска школа струковних студија 
  

757 Електротехничке високе школе 
 Висока школа електротехнике и рачунарства 
 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија 
 Висока електротехничка школа 
  

758 Текстилне високе школе 
 Висока струковна школа за текстил 
 Висока струковна текстилна 
 Школа за дизајн, технологију и менаџмент 
 Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент 
 Висока француска школа за модни дизајн и модни менаџмент 
  

759 Хемијско-технолошке високе школе 
 Висока технолошка школа струковних студија 
 Висока хемијско-технолошка школа 
 Графичка технологија 
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761 Грађевинске високе школе 
 Висока грађевинско-геодетска школа 
 Висока архитектонска школа 
 Висока архитектонско-урбанистичка школа 
 Висока грађевинска школа 
  

762 Геодетске високе школе 
 Висока геодетска школа 
  

764 Саобраћајне високе школе 
 Висока железничка школа струковних студија 
 Висока саобраћајна школа 
  

765 Високе школе за информационе и комуникационе технологије 
 Висока школа за информационе и комуникационе технологије 
 Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије 
 Висока школа струковних студија за информационе технологије 
 Висока информатичка школа 
  

767 Пољопривредне високе школе 
 Висока пољопривредно-прехрамбена школа струковних студија 
 Висока пољопривредна школа струковних студија 
 Висока пољопривредна школа 
 Висока пољопривредно-прехрамбена школа 
  

768 Економско-комерцијалне високе школе 
 Висока економска школа струковних студија 
 Висока школа за пословну економију и предузетништво 
 Висока школа струковних студија за рачуноводство 
 Економско комерцијална висока школа 
 Висока школа за трговину 
 Висока економска школа 
 Висока привредна школа 
 Висока школа за спољну трговину 
  

769 Туристичке и угоститељске високе школе 
 Висока хотелијерска школа струковних студија 
 Висока туристичка школа струковних студија 
  

770 Пословне високе школе 
 Висока школа за менаџмент 
 Висока школа за пословно-индустријски менаџмент 
 Висока школа за организацију 
 Висока пословна школа 
 Висока пословна школа струковних студија 
 Висока пословно техничка школа струковних студија 
 Висока струковна школа за предузетништво 
 Висока школа за менаџмент и бизнис 
 Висока школа за менаџмент у саобраћају 
 Висока школа модерног бизниса 
 Висока школа струковних студија за пословно-индустријски менаџмент 
 Висока школа струковних студија за пројектни менаџмент 
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771 Правне и управне високе школе 
 Висока правна школа 
 Висока управна школа 
 Висока школа за кадрове социјалног осигурања 
  

772 Медицинске високе школе 
 Висока медицинска школа струковних студија 
 Висока здравствена школа струковних студија 
 Висока здравствено санитарна школа струковних студија 
  

773 Стоматолошке високе школе 
 Висока стоматолошка школа 
  

774 Педагошке високе школе 
 Висока школа струковних студија за образовање васпитача 
 Висока дефектолошка школа 
 Висока школа за образовање васпитача 
 Висока школа струковних студија за васпитаче 
 Висока педагошка школа 
 Висока индустријска педагошка школа 
  

775 Високе школе за физичку културу 
 Висока тренерска школа 
 Спортска академија 
 Висока кошаркашка школа 
 Висока школа за тренере 
 Висока школа за кошарку 
 Висока школа за спорт струковних студија 
 Висока школа за физичку културу 
 Академија фудбала 
  

776 Високе уметничке школе 
 Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија 
 Висока школа ликовних и примењених уметности 
 Висока школа за уметност и конзервацију 
 Висока музичка школа 
  

778 Верске високе школе 
 Висока богословска филозофска школа 
 Богословска висока школа 
 Теолошка висока школа 
 Бискупска богословска висока школа 
 Остале верске високе школе 
  

780 Војне и полицијске високе школе 
 Висока војна школа 
 Висока војна спрема 
 Висока полицијска школа 
  

781 Остале високе школе 
 Висока школа примењених струковних студија 
 Висока пословно-техничка школа струковних студија 
 Висока техничка школа 
 Висока политехничка школа 
 Висока школа техничких струковних студија 
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 Висока техничка школа струковних студија 
 Висока инжењерска школа струковних студија 
 Новинарско-дипломатска висока школа 
 Висока новинарска школа 
 Висока струковна школа за пропаганду и односе са јавношћу 
 Висока школа политичких наука 
 Висока школа за организацију рада 
 Висока школа струковних студија за пропаганду и односе са јавношћу 
  
  
 Факултети (801–881) 
  

801 Рударски факултети 
 Рударски факултет 
 Рударско-геолошко-металуршки факултет 
 Рударско геолошки факултет 
 Рударско-металуршки факултет 
  

802 Геолошки факултети 
 Геолошки факултет 
 Геолошко технички факултет 
 Геолошко рударски факултет 
  

803 Металуршки факултети 
 Факултет за металургију и рударство 
 Металуршко технички факултет 
 Металуршко рударски факултет 
 Металуршко технолошки факултет 
 Металуршки факултет 
  

805 Машински факултети 
 Машински факултет 
 Бродограђевински факултет 
 Факултет инжењерских наука 
 Факултет за индустријско инжењерство 
  

807 Електротехнички факултети 
 Електронски факултети 
 Електротехнички факултет 
 Електротехнички-технички факултети 
  

810 Хемијско-технолошки факултети 
 Факултет за природне науке и технологију 
 Хемијско-технолошки факултет 
 Хемијско-технолошки технички факултет 
 Технолошки факултет 
 Текстилни факултет 
 Факултет графичке технологије 
 Технолошко-металуршки факултет 
  

812 Прехрамбено-технолошки факултети 
 Биотехнолошки факултет 
 Прехрамбено-технолошки  факултет 
 Факултет за биофарминг 
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814 Грађевински факултети 
 Грађевински факултет 
 Грађевинско-архитектонски факултет 
  

816 Архитектонски факултети 
 Архитектонски факултет 
 Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет 
 Архитектонско технички факултет 
 Архитектонско-урбанистички факултет 
 Архитектонско грађевински факултет 
  

817 Геодетски факултети 
 Геодетски факултет 
 Геодетско-архитектонско-грађевински факултети 
 Геодетско грађевински факултет 
 Геодетско технички факултет 
  

822 Саобраћајни факултети 
 Саобраћајни факултет 
 Факултет за саобраћај и поморство 
 Саобраћајно технички факултет 
  

828 Технички факултети (без ознаке смера) 
 Технички факултет 
 Факултет заштите на раду 
 Факултет техничких наука 
 Техничко педагошки факултет 
 Факултет природно техничких наука 
  

831 Пољопривредни факултети 
 Агрономски факултет 
 Пољопривредни факултет 
 Пољопривредно-шумарски факултет 
 Факултет еколошке пољопривреде 
  

833 Шумарски факултети 
 Шумарски факултет 
 Шумарско пољопривредни факултет 
  

834 Ветеринарски факултети 
 Ветеринарски факултет 
 Пољопривредно-шумарско-ветеринарски факултет 
 Факултет ветеринарске медицине 
  

835 Економски факултети 
 Економски факултет 
 Економско правни факултет 
 Факултет за туризам и угоститељство 
 Факултет за туризам и спољну трговину 
 Факултет за спољну трговину 
 Хотелијерски факултет 
 Академија за трговину 
 Банкарска академија 
 Факултет за банкарство и осигурање 
 Факултет за економију и инжењерски менаџмент 
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 Факултет за економију и политичке науке 
 Факултет за економију, финансије и администрацију 
 Факултет за трговину и банкарство 
 Факултет за међународну економију 
 Геоекономски факултет 
 Факултет пословне економије 
 Факултет за европски бизнис и маркетинг 
 Факултет за пословне студије 
 Факултет за предузетнички бизнис 
 Пословни факултет 
 Факултет за услужни бизнис 
  

837 Факултети организационих наука 
 Факултет организационих и финансијских наука 
 Факултет организационих наука 
 Факултет за организацију и информатику 
  

841 Медицински факултети 
 Медицински факултет 
 Медицинска академија 
 Факултет здравствених наука 
 Биомедицинске науке 
  

842 Стоматолошки факултети 
 Стоматолошки факултет 
 Стоматолошко медицински факултет 
  

843 Фармацеутски факултети 
 Фармацеутски факултет 
 Фармацеутско-биохемијски факултет 
 Фармацеутско медицински факултет 
 Факултет за козметологију и естетику 
  

844 Биолошки факултети 
 Биолошки факултет 
 Факултет за биологију 
  

845 Физички факултети 
 Физички факултет 
 Факултет за физику 
  

846 Географски факултети 
 Географски факултет 
 Факултет за географију 
  

847 Хемијски факултети 
 Хемијски факултет 
 Факултет за хемију 
  

848 Факултети за физичку хемију 
 Факултет за физичку хемију 
 Физичко хемијски факултет 
  

849 Математички факултети 
 Математички факултет 
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850 Филолошки факултети 
 Филолошки факултет 
 Факултет за стране језике 
 Филолошко уметнички факултет 
  

851 Филозофски факултети 
 Филозофски факултет 
 Филозофско-историјски факултет 
 Факултет за примењену психологију 
 Психолошко педагошке науке 
  

852 Природно-математички факултети 
 Природно-математички факултет 
  

853 Учитељски и наставничко-педагошки факултети 
 Педагошки факултет 
 Педагошко-технички факултет 
 Учитељски факултет 
 Наставнички факултет 
 Педагошко наставнички факултет 
 Факултет индустријске педагогије 
  

854 Информатичко рачунарски факултети 
 Рачунарски факултет 
 Факултет за компјутерске науке 
 Факултет за информатику и рачунарство 
 Факултет за информатику и менаџмент 
 Факултет информационих технологија 
  

855 Факултети за физичку културу 
 Факултет за физичко васпитање 
 Факултет за физичку културу 
 Факултет спорта и физичке културе 
 Факултет спорта и физичког васпитања 
 Факултет спортских наука 
 Факултет за спорт и туризам 
  

856 Дефектолошки факултети 
 Дефектолошки факултет 
 Факултет за дефектологију 
 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 
  

857 Факултети за менаџмент 
 Факултет за менаџмент 
 Факултет за интернационални менаџмент 
 Факултет за предузетнички менаџмент 
 Факултет за менаџмент у уметности 
 Факултет за менаџмент некретнина 
 Факултет за менаџмент у спорту 
 Факултет за градитељски менаџмент 
 Факултет за индустријски менаџмент 
 Факултет за инжењерски и интернационални менаџмент 
 Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа 
 Факултет за стратешки и оперативни менаџмент 
 Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент 
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858 Факултети за екологију и заштиту животне средине 
 Факултет заштите животне средине 
 Факултет за екологију и заштиту животне средине 
 Факултет за примењену екологију 
  

861 Правни факултети 
 Правни факултет 
 Правни факултет за образовање дипломираних правника за привреду и правосуђе 
 Факултет за правне и пословне студије 
 Факултет правних наука 
 Факултет за правно политичке студије 
 Факултет за правне студије 
  

862 Факултети политичких наука 
 Факултет политичких наука 
 Факултет за социологију, политичке науке и новинарство 
 Факултет за медије и комуникацију 
 Факултет за државну управу и администрацију 
 Факултет за европске правно-политичке студије 
 Факултет за културу и медије 
 Културолошки факултет 
  

878 Богословско-теолошки факултети 
 Богословски факултет 
 Православно богословски факултет 
 Римокатолички (РКТ) богословни факултет 
 Теолошки факултет 
 Адвентистички факултет 
  

880 Војне и полицијске академије и факултети 
 Факултет за безбедност и самозаштиту 
 Факултет народне одбране 
 Полицијска академија 
 Ваздухопловна војна академија 
 Криминалистичко полицијска академија 
 Командно штабна академија 
 Војна академија 
 Факултет безбедности 
 Академија за дипломатију и безбедност 
  

881 Остали факултети 
 Мултидисциплинарне науке 
 Остали факултети 
  
  
 Факултети уметности и уметничке академије (891–894) 
  

891 Факултети и музичке академије 
 Факултет музичке уметности 
 Музичка академија 
 Конзерваторијум 
  

892 Факултети и академије ликовних уметности 
 Академија ликовних уметности 
 Факултет ликовних уметности 
 Академија класичног сликарства 
 Академија за ликовну уметност 
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893 Факултети и академије примењених уметности 
 Академија примењених уметности 
 Факултет примењених уметности 
 Факултет за дизајн 
 Факултет за уметност и дизајн 
 Академија лепих уметности 
 Академија уметности 
 Факултет уметности 
  

894 Факултети и академије драмских уметности 
 Академија за позориште, филм, радио и телевизију 
 Факултет за позориште, филм, радио и телевизију 
 Факултет драмских уметности 
 Позоришна академија 
 Академија за глумачку уметност 
  

999 НЕПОЗНАТО 
 
 
 
 



Систематски списак завршених школа 
 
 
 
 
 
Рукопис припремиле: Сунчица Стефановић Шестић, Надежда Богдановић, Бранка Шуркаловић 
 
 
 
РЕДАКЦИЈА  
 

Руководилац: Зоран Јанчић 
Чланови: Снежана Лакчевић, Сунчица Шестић, Олга Меловски-Трпинац, мр Љиљана Ђорђевић, 

Љиљана Секулић, Драган Поповић    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лектура: Богдана Милошевић 
 
 
Технички уредник: Ирена Димић 
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