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[Одлука о праву уписа на факултете свршених ученика средњих 
стручних школа, од 1. октобра 1953. године] 

 
На основу тачке 2 Одлуке о праву уписа на факултете свршених 

ученика средњих стручних школа („Службени лист ФНРЈ” бр. 35/53), Из-
вршно веће НРС доноси 

 
О Д Л У К У  

О ПРАВУ УПИСА НА ФАКУЛТЕТЕ СВРШЕНИХ УЧЕНИКА  
СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА 

Члан 1 

Ученици са нижим течајним испитом (малом матуром) који су по 
завршеној средњој стручној школи провели две године на практичном ра-
ду у својој струци, могу се уписати на следеће факултете: 

а) на Економски факултет: ученици економских средњих школа 
(техникума); 

б) на Пољопривредни факултет: ученици средњих пољопривред-
них школа (техникума), и то следећих отсека: општег, воћарско-виногра-
дарског, сточарског, ратарског, мелиоративног, рибарског и пољопривред-
но-машинског; 

в) на Шумарски факултет: ученици Средње шумарске школе (тех-
никума), и то следећих отсека: шумско-узгојног, шумско-експлоатационог 
и шумско-дрвног, и ученици индустриских средњо-техничких школа (тех-
никума) отсека дрвно-прерађивачког; 

г) на Ветеринарски факултет: ученици Средње ветеринарске школе 
(техникума); 

д) на Медицински факултет: ученици средњих медицинских школа 
(техникума), и то следећих отсека: лекарских помоћника, санитарних тех-
ничара, виших медицинских лабораната и рентген техничара; 

ђ) на Стоматолошки факултет: ученици Средње медицинске школе 
(средње зубарске школе) отсека зуботехничког (дентистичког); 

е) на Фармацеутски факултет: ученици средњих медицинских шко-
ла отсека фармацеутског; 

ж) на Машински факултет: ученици индустриских средњетехнич-
ких школа, и то следећих отсека: машинског и аеронаутичког, рударских 
средњетехничких школа отсека машинског, Бродарске средњетехничке 
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школе, отсека бродо-машинског, Железничке средњетехничке школе (же-
лезнички техникум) отсека машинског; 

з) на Грађевински факултет: ученици грађевинских средњетехнич-
ких школа, свих отсека сем архитектонског. Бродарске средњетехничке 
школе отсека хидротехничког, Геодетске средњетехничке школе свих от-
сека, Железничке средње техничке школе (железнички техникум) отсека 
грађевинског; 

и) на Електротехнички факултет: ученици индустриских средње-
техничких школа отсека електротехничког, Радио техничке средње школе 
(радио техникум), Телеграфско-телефонске средње техничке школе, Желе-
зничке средњетехничке школе (железнички техникум) отсека електротех-
ничког; 

ј) на Архитектонски факултет: ученици грађевинских средњетех-
ничких школа отсека архитектонског; 

к) на Технолошки факултет: ученици индустриских средњетехнич-
ких школа отсека хемиско-технолошког и текстилног, Рударске средње-
техничке школе отсека металуршког; 

л) на Рударски факултет: ученици Средње рударске школе отсека 
рударског; 

љ) на Геолошки факултет: ученици Средње геолошке школе. 

Члан 2 

Право уписа на одговарајуће факултете имају и свршени ученици 
радничких техникума који имају исте отсеке као и њима одговарајуће 
средње школе, под условом да су положили нижи течајни испит (малу ма-
туру) и обавили праксу прописану у чл. 1 ове одлуке. Савети факултета на 
које се уписују свршени ученици радничких техникума одлучиваће да ли 
практични рад који имају ови ученици одговара прописаном практичном 
раду који се тражи од свршених ученика средњетехничких школа за упис 
на одговарајуће факултете. 

Члан 3 

Савети односних факултета одредиће рок за накнадни упис лица 
обухваћених овом одлуком, која се нису могла благовремено уписати у 
зимски семестар школске 1953/54 године. 
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Члан 4 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гла-
снику Народне Републике Србије”. 

 
 

ИВ Бр. 278 
 
У Београду, 1 октобра 1953 године 

 
Претседник Извршног већа, 

П. Стамболић, с. р. 
 

 
 

[Службени гласник Србије, 9 (1953), 40, стр. 401] 
 
 
 




