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[Правилник о настави на техничким факултетима универзитета 
Федеративне Народне Републике Југославије, од 23. августа 
1946. године] 

 
У циљу што јачег повезивања техничких факултета са потребама 

привреде и што успешнијег оспособљавања инжењерских кадрова за рад у 
индустрији и осталим привредним гранама наше земље Комитет за школе 
и науку Владе ФНРЈ, на основу чл. 2 и 16 Опште уредбе о комитетима 
Владе ФНРЈ од 17 априла 1946 године, у сагласности са Претседником 
Владе ФНРЈ, доноси 

 
П Р А В И Л Н И К  

О НАСТАВИ НА ТЕХНИЧКИМ ФАКУЛТЕТИМА УНИВЕРЗИТЕТА 
ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Члан 1 

За слушаоце техничких факултета уводе се следећи отсеци специ-
јализације као и номенклатуре звања према завршеној специјализацији: 

 
Ред. 
Бр. Назив одсека Номенклатура звања Ужа специјализација 

1 Архитектура инж. архитектуре 

2 Грађевинарство грађевински инжењер 
а) опште грађевинарство 
б) саобраћајно грађевинарство 
в) хидротехничко 
   грађевинарство

3 Машинство машински инжењер 
а) градња машина
б) авиационо и аутомобилско 

машинство 
ц) саобраћајно машинство 

4. Бродоградња инжењер бродоградње

5. Електротехника инжењер 
електротехнике

а) електротехника јаке струје 
б) електротехника слабе струје 

6 Рударство рударски инжењер а) рударска техника
б) рударска геологија 

7 Хемиска 
технологија инжењер хемије према основним гранама 

хемиске индустрије
8 Металургија инжењер металургије

9 Геодезија и 
мелиорација инжењер геодезије 
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Факултети могу у сагласности са министарствима просвете народ-
них република и Комитетом за школе и науку отварати наведене отсеке 
према својим могућностима. 

Члан 2 

Рок учења на техничким факултетима траје 5 година. Овај рок обу-
хвата производну праксу и дипломски рад. 

Члан 3 

Наставне планове и распоред предавања доносе министарства про-
свете народних република, а одобрава их Комитет за школе и науку Владе 
ФНРЈ. 

Члан 4 

Нови наставни планови важе и за студенте уписане у школској 
1945/46 години. 

Члан 5 

Овај правилник ступа на снагу кад се објави у „Службеном листу 
Федеративне Народне Републике Југославије“. 

 
 

Бр. 3477 
23 августа 1946 године 
Београд 
 
 

Секретар 
Комитета за школе и науку, 

Иво Фрол, с. р. 

Претседник 
Комитета за школе и науку, 

Борис Зихерл, с. р. 
 

 
[Службени лист ФНРЈ, 2 (1946), 69, 851–852] 

 




