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[Решење о мерама за повишење нивоа наставе у средњим, сред-
њим стручним школама, на Универзитету и на високим школа-
ма, од 30. маја 1951. године] 

 
У годинама социјалистичке изградње постигнуто је знатно проши-

рење школске мреже и порастао је број ученика у свим школама. У поди-
зању основног образовања постигнути су значајни резултати тако да ће 
већ у овој години ниже индустриске школе и школе ученика у привреди 
извесних струка (металске и др.) и пољопривредна газдинства уместо 
омладине само са четири разреда основне школе имати прве генерације са 
седмогодишњим основним образовањем. Задовољење првих нужнијих по-
треба привреде и других грана друштвене делатности у стручним кадрови-
ма, кад се узму у обзир и они који се сада налазе у стручним школама и на 
факултетима, омогућава да се одлучније поведе борба за повишење нивоа 
наставе у свим школама и на универзитету. 

У том циљу, а на основу тач. ИВ Одлуке о организацији Владе На-
родне Републике Србије. Савет за просвету, науку и културу на својој сед-
ници одржаној 26 априла, донео је следеће 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О МЕРАМА ЗА ПОВИШЕЊЕ НИВОА НАСТАВЕ У СРЕДЊИМ, 
СРЕДЊИМ СТРУЧНИМ ШКОЛАМА, НА УНИВЕРЗИТЕТУ И НА 

ВИСОКИМ ШКОЛАМА 

I 

Упис ученика у више разреде средњих школа и у средње стручне 
школе у школској 1951/52 години вршиће се у сразмери са потребама на-
шег привредног и културног развитка, а у оквиру објективних услова за 
нормалан рад у школама (школски простор, учила, број наставног осо-
бља), обезбеђујући при томе правилан културни развој свих крајева Репу-
блике (и правилан социјални састав ученика). 

При пријему ученика водиће се првенствено рачуна о њиховом до-
садашњем успеху у школи. 
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II 

Почев од 1951/52 школске године у све средње стручне и у учи-
тељске школе примаће се искључиво ученици са завршена четири разреда 
гимназије односно са осмолетком. 

Посебним прописима регулисаће се питање трајања школовања у 
средњим стручним и учитељским школама. 

Садашњи ученици другог разреда гимназије полагаће нижи течај-
ни испит после осам година школовања. 

III 

Почев од 1951/52 школске године упис на прву годину студија на 
факултетима и вишим педагошким школама вршиће се у сразмери са по-
требама привреде и других грана делатности, а у оквиру објективних усло-
ва нормалног рада појединих факултета (школског простора, наставног ка-
дра и др.), и то путем конкурса. 

Садашњи ученици средњих стручних школа стичу право на подно-
шење пријаве на конкурс за упис на факултет односно у вишу педагошку 
школу тек пошто по завршетку средње стручне школе са успехом проведу 
најмање две године на раду у струци. 

Начин и услове конкурса, пријемних испита и др. за упис на фа-
култете односно у више педагошке школе одредиће савети универзитета, 
великих школа односно виших педагошких школа. 

IV 

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Народне Републике 
Србије”. 

 
Бр. 11988 
Београд, 30 маја 1951 
 
 Министар-претседник 

Савета за просвету, науку и културу 
Владе Народне Републике Србије 

Митра Митровић, с. р. 
 

[Службени гласник Србије, 7 (1951), 20, стр. 265] 




