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[Одлука о изменама и допунама Одлуке о упису свршених уче-
ника средњих стручних школа на факултете, од 14. септембра 
1954. године] 

 
На основу чл. 17 ст. 2 Општег закона о универзитетима Савезно из-

вршно веће доноси 
 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УПИСУ СВРШЕНИХ 
УЧЕНИКА СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА НА ФАКУЛТЕТЕ 

У глави I Одлуке о упису свршених ученика средњих стручних 
школа на факултете („Службени лист ФНРЈ”, бр. 29/54) врше се следеће 
измене и допуне: 

1. У тач. 1 првих осам реди мењају се и гласе: 
„Грађани Југославије који су завршили средњу стручну или учи-

тељску школу имају право да се под истим условима као и грађани који су 
завршили средњу школу за опште образовање упишу на следеће одговара-
јуће факултете, и то:” 

2. У тач. 1 у одељку а) под б) брише се на крају реч „или”, а на кра-
ју одељка додаје се: 

„7) ауто-машински односно ауто-отсек средње техничке школе 
(индустриске средње техничке школе) или аутосаобраћајне средње тех-
ничке школе (средње аутосаобраћајне школе); 

8) млински отсек средње техничке школе; 
9) војно-поморско техничко училиште, школу за активне помор-

ско-стројарске официре, војно-поморску машинску академију; или 
10) артиљериско-техничко училиште, школу за активне артиљери-

ско-тех-ничке официре;” 
3. У тач. 1 у одељку в) под 3) брише се на крају реч „или”, а под 4) 

на крају додаје се реч „или”. На крају истог одељка додаје се: 
„5) хидролошки отсек средње хидрометеоролошке школе”. 
4. У тач. 1 у одељку е) под 1) брише се на крају реч „или”, а на кра-

ју одељка додаје се: 
„3) ма који од отсека односно смерова текстилне техничке школе 

(текстилне средње школе, текстилног техникума) или текстилног раднич-
ког техникума; 
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4) ма који од смерова текстилног отсека средње техничке школе 
(индустриске средње техничке школе) или железничког радничког техни-
кума; 

5) кожарски техникум односно кожарски отсек средње техничке 
школе или радничког техникума; или 

6) графички техникум или графички раднички техникум;” 
5. У тач. 1 одељак ж) мења се и гласи: 
„ж) на рударски факултет: 
грађани који су завршили: 
1) рударски отсек: средње техничке школе, рударске средње тех-

ничке школе, рударске средње школе или рударског радничког техникума; 
или  

2) бушачки отсек – смер рударске средње техничке школе (рудар-
ске средње школе) или радничког техникума за производњу нафте;” 

6. У тач. 1 у одељку з) брише се на крају тачка и запета и додају ре-
чи: „(металуршког техникума);”. 

7. У тач. 1 одељак ј) мења се и гласи: 
„ј) на пољопривредни факултет: 
грађани који су завршили: 
1) ма који од отсека средње пољопривредне школе (пољопривред-

ног техникума); 
2) средњу пољопривредно-машинску школу (пољопривредно-ма-

шински техникум); 
3) средњу рибарску школу; или 
4) средњу дуванску школу (дувански техникум);” 
8. У тач. 1 у одељку к) под 1) брише се на крају реч „или”, а на кра-

ју истог одељка додаје се: 
„3) средњу дрвно-индустриску школу експлоатационог смера; или 
4) дрвно-прерађивачки односно дрвно-индустриски отсек средње 

техничке школе;” 
9. У тач. 1 одељак л) под 2) мења се и гласи: 
„ветеринарско војно училиште односно школу за активне ветери-

нарске официре;” 
10. У тач. 1 одељак љ) мења се и гласи: 
„љ) на медицински факултет: 
грађани који су завршили: 
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1) отсеке средње медицинске школе: за медицинске сестре, лекар-
ске помоћнике, санитарне техничаре, медицинске и више медицинске ла-
боранте или рентген-техничаре односно школу за лекарске помоћнике 
(школу за медицинске сестре), школу за санитарне техничаре, школу за 
медицинске лаборанте, школу за више медицинске лаборанте, школу за 
рентген-техничаре, школу за медицинске техничаре, школу за физикалне 
терапеуте (школу за физикалну медицину и рентген), вечерњу школу за 
лекарске помоћнике или вечерњу школу за више медицинске лаборанте; 
или 

2) отсек за лекарске помоћнике санитетског војног училишта (шко-
ле за активне санитетске официре, војно-санитетске официрске школе);”. 

11. У тач. 1 у одељку м) под 1) после речи „(зубарски)” додају се 
речи „и зуботехнички”, под 2) брише се на крају реч „или”, а под 3) бришу 
се речи „– почев од III класе” и на крају додаје реч „или”. На крају одељка 
додаје се: 

„4) школу за зуботехничаре (средњу зуботехничку школу);” 
12. У тач. 1 одељак н) под 2) бришу се на крају речи: „– почев од 

III класе”. 
13. У тач. 1 у одељку њ) на крају дванаестог реда брише се тачка и 

запета и додају речи „или наутички отсек бродарске средње техничке шко-
ле (бродарског техникума);”, а на крају овог одељка додаје се: 

„– на отсеке (групе) југословенских језика и књижевности, истори-
је уметности, математике и физике: 

грађани који су завршили средњу кинематографску школу (средњу 
филмску школу, кинематографски техникум) или филмски отсек инду-
стриске средње техничке школе; 

– на групе: југословенских језика и књижевности, источних и за-
падних словенских језика и књижевности, романску и германску: 

грађани који су завршили средњу библиотекарску школу;” 
14. У тач. 1 у одељку о) под 3) на крају брише се реч „или”, а на 

крају одељка додаје се: 
„5) туристичко-угоститељску средњу школу (угоститељски техни-

кум) или туристичко-угоститељски отсек економске средње школе; 
6) саобраћајно-транспортни отсек железничког техникума, држав-

ну саобраћајну железничку школу (до 1941 године) или железничку сао-
браћајну школу; 

7) средњу поштанску школу или поштански отсек поштанско-теле-
графско-телефонског техникума; 
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8) саобраћајни отсек средње ауто-саобраћајне школе односно ауто-
саобраћајну средњу техничку школу; или 

9) интендантско војно училиште, школу за активне интендантске 
официре, интендантску академију (све у ЈНА), нижу школу интендантске 
академије (до 1941 године);” 

15. У тач. 1 у одељку п) под 1) брише се на крају реч „или”, а под 
2) брише се на крају тачка, ставља се тачка и запета и додаје се реч „или”. 

На крају одељка додаје се: 
„3) средњу управну школу,” 
16. Тачка 2 мења се и гласи: 
„Грађани који су завршили школе наведене у тач. 1 у одељку а) 

под 9) и 10); одељку л) под 2); одељку љ) под 2); одељку м) под 3); одељку 
н) под 2) и одељку о) под 9) имају право уписа на факултете наведене у 
овој одлуци под следећим условима: 

а) ако им је школовање у тим школама трајало најмање три године 
а на дан ступања на снагу ове одлуке имају најмање завршену седмогоди-
шњу школу односно три разреда гимназије; или 

б) ако им је школовање у тим школама трајало најмање две године 
а на дан ступања на снагу ове одлуке имају најмање завршених шест раз-
реда гимназије.” 

17. Глава II брише се. 
18. Досадашња глава III постаје нова глава II, мења се и гласи: 
„Факултет ће сагласно условима које сам одреди одобравати поје-

диначни упис свршеним ученицима средњих стручних и њима одговарају-
ћих школа (средњих уметничких школа, војних школа за спремање актив-
них официра, Више политичке школе и Школе за официре Народне мили-
ције) за које овом одлуком није установљено опште право уписа на тај фа-
култет, ако у погледу трајања школовања и претходне школске спреме ис-
пуњавају услове наведене у тач. 2 ове одлуке.” 

19. После нове главе II додају се нове главе III и IV, које гласе: 
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„III 

Грађани који по досадашњим прописима нису имали право уписа 
на одговарајуће факултете, а то право имају по одредбама ове одлуке, могу 
се у школској 1954/55 години накнадно уписати на факултете, ако је рок 
уписа на факултете протекао. 

IV 

Овлашћује се Одбор за просвету Савезног извршног већа да, по по-
треби, даје објашњења за примену ове одлуке.” 

20. Досадашња глава IV постаје нова глава V. 
21. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 

листу ФНРЈ”. 
 
 

Р. п. бр. 383 
14 септембра 1954 године 
Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, 
Вељко Зековић, с. р. 

Потпретседник, 
Родољуб Чолаковић, с. р. 

 
 

 
[Службени лист ФНРЈ, 10 (1954), 39, стр. 617–618] 

 




