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[Одлука о упису свршених ученика средњих стручних школа на 
факултете, од 17. јуна 1955. године] 

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

извршно веће доноси 
 

О Д Л У К У  

О УПИСУ СВРШЕНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА 
НА ФАКУЛТЕТЕ 

I 

1. Грађани Југославије који су завршили средњу стручну или учи-
тељску школу имају право као и грађани који су завршили средњу школу 
за опште образовање да се упишу на следеће одговарајуће факултете, и то: 

 
а) на машински факултет 
грађани који су завршили: 
1) машински отсек: средње техничке школе (индустриске средње 

техничке школе, техничке школе), поморског техникума, рударске средње 
техничке школе (рударске средње школе), железничког техникума, бро-
дарске средње техничке школе (бродарског техникума), радничког техни-
кума (индустриског радничког техникума, вечерње техничке школе), же-
лезничког радничког техникума или рударског радничког техникума; 

2) електромашински отсек средње техничке школе; 
3) виши течај војно-занатлиске школе у Крагујевцу са положеним 

завршним испитом (до 1941 године); 
4) рударско-машински отсек рударске средње техничке школе (ру-

дарске средње школе); 
5) бродомашински отсек: средње техничке школе (поморског тех-

никума), бродарске средње техничке школе (бродарског техникума) или 
радничког техникума; 

6) аеромашински отсек индустриске средње техничке школе; 
7) ауто-машински односно ауто-отсек средње техничке школе (ин-

дустриске средње техничке школе) или ауто-саобраћајне средње техничке 
школе (средње ауто-саобраћајне школе); 

8) машински отсек средње техничке школе; 
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9) војно поморско техничко училиште, школу за активне помор-
ско-стројарске официре, војну поморску машинску академију; или 

10) артиљериско-техничко училиште, или школу за активне арти-
љериско-техничке официре; 

 
б) на електротехнички факултет 
грађани који су завршили: 
1) електротехнички односно електро-отсек: средње техничке шко-

ле (индустриске средње техничке школе, техничке школе), железничког 
техникума, рударске средње техничке школе (рударске средње школе), 
радничког техникума (индустриског радничког техникума), железничког 
радничког техникума или рударског радничког техникума; 

2) електромашински отсек средње техничке школе; 
3) отсек електровеза (слабе струје): средње техничке школе или по-

штанско-телеграфско-телефонског техникума; или 
4) радиотехникум, техничку средњу школу електровеза, радио-от-

сек поморске средње школе или радио-отсек радничког техникума; 
 
в) на грађевински факултет 
грађани који су завршили: 
1) грађевински отсек (подразумевајући и смерове: конструктивни, 

за путеве и мостове, путно-железнички, за водоградњу и хидротехнички): 
грађевинске средње техничке школе (средње грађевинске школе, грађе-
винског техникума, средње техничке школе): железничког техникума, гра-
ђевинског радничког техникума или железничког грађевинског техникума, 
железничке средње техничке школе за одржавање пруге или железничког 
радничког техникума; 

2) архитектонско-грађевински отсек: средње техничке школе или 
радничког техникума; 

3) хидротехнички отсек: средње техничке школе, хидротехничке 
средње школе или бродарске средње техничке школе; 

4) отсек грађевинског материјала односно индустриски отсек гра-
ђевинског техникума; или 

5) хидролошки отсек средње хидрометеоролошке школе; 
 
г) на геодетски отсек техничког факултета односно грађевин-

ског факултета 
грађани који су завршили: 
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1) геодетску средњу техничку школу (средњу геодетску школу) 
или топографски отсек геодетског војног училишта односно школе за ак-
тивне геодетске официре ЈНА; или 

2) геодетски (геометарски) отсек средње техничке школе (грађе-
винског техникума); 

 
д) на архитектонски факултет 
грађани који су завршили: 
1) архитектонски отсек: грађевинске средње техничке школе (сред-

ње грађевинске школе, грађевинског техникума, средње техничке школе), 
железничког техникума или грађевинског радничког техникума; или 

2) архитектонско-грађевински отсек: средње техничке школе или 
радничког техникума; 

 
ђ) на бродограђевни отсек техничког факултета 
грађани који су завршили бродограђевни отсек: техничке школе, 

бродарске средње техничке школе (бродарског техникума) или радничког 
техникума; 

 
е) на технолошки факултет 
грађани који су завршили: 
1) хемиско-технолошки отсек односно хемиски отсек: средње тех-

ничке школе (индустриске средње техничке школе, техничке школе), рад-
ничког техникума или железничког радничког техникума; 

2) виши течај војно-занатлиске школе у Обилићеву са положеним 
завршним испитом (до 1941 године); 

3) ма који од отсека односно смерова текстилне техничке школе 
(текстилне средње школе, текстилног техникума) или текстилног раднич-
ког техникума; 

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; 
 
ж) на рударски факултет 
грађани који су завршили: 



 177 

1) рударски отсек: средње техничке школе, рударске средње тех-
ничке школе (рударске средње школе) или рударског радничког технику-
ма; или 

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

 
з) на металуршки факултет 
грађани који су завршили металуршки отсек средње техничке шко-

ле (металуршког техникума); 
 
и) на геолошки факултет 
грађани који су завршили средњу геолошку школу (геолошки тех-

никум); 
 
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); 
к) на шумарски факултет 
грађани који су завршили: 
1) ма који од отсека средње шумарске школе (шумарског техникума); 
2) шумарски отсек средње техничке школе; 
3) средњу дрвно-индустриску школу експлоатационог смера; или 
4) дрвно-прерађивачки односно дрвно-индустриски отсек средње 

техничке школе; 
 
л) на ветеринарски факултет 
грађани који су завршили: 
1) средњу ветеринарску школу (ветеринарски техникум); или 
2) ветеринарско војно училиште или школу за активне ветеринар-

ске официре; 
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љ) на медицински факултет 
грађани који су завршили: 
1) отсеке средње медицинске школе: за медицинске сестре, лекар-

ске помоћнице, санитарне техничаре, медицинске и више медицинске ла-
боранте или рентген-техничаре, или школу за лекарске помоћнике (школу 
за медицинске сестре), школу за санитарне техничаре, школу за медицин-
ске 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 по-
моћнике 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); 

 
м) на стоматолошки факултет: 
грађани који су завршили: 
1) дентистички (зубарски) и зуботехнички отсек средње зубарске 

школе; 
2) школу за зуботехничаре (средњу зуботехничку школу); 
3) школу за дентисте; или 
4) дентистички отсек санитетског војног училишта (школе за ак-

тивне санитетске официре, војно-санитетске официрске школе); 
 
н) на фармацеутски факултет: 
грађани који су завршили: 
1) фармацеутски отсек средње медицинске школе (средњу фарма-

цеутску школу, школу за фармацеутске помоћнике, школу за апотекарске 
помоћнике); или 

2) отсек за фармацеутске помоћнике санитетског војног училишта 
(школе за активне санитетске официре, војно-санитетске официрске школе); 

 
њ) на филозофски и природно-математички факултете, и то: 
– на групе: филозофску, педагошку, психолошку, историску, 

етнолошку, југословенских језика и књижевности, источних и запад-
них словенских језика и књижевности, романску, германску, биоло-
шку и географску 

 
грађани који су завршили учитељску школу: 
– на групе: педагошку и психолошку 
грађани који су завршили школу за васпитаче; 
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– на отсеке (групе) југословенских језика и књижевности, исто-
рије 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 
западних словенских језика и књижевности, романску и германску 

грађани који су завршили средњу библиотекарску школу; 
– на отсеке (групе) математике, физике, астрономије и геогра-

фије 
грађани који су завршили наутички отсек средње поморске школе 

(поморског техникума) или наутички отсек бродарске средње техничке 
школе (бродарског техникума); 

– на отсек (групу) метеоролошко-климатолошки односно гео-
физички 

грађани који су завршили метеоролошки отсек средње хидромете-
оролошке школе; 

 
о) на економски факултет 
грађани који су завршили: 
1) економску средњу школу (економски техникум, трговачку ака-

демију); 
2) економски вечерњи техникум; 
3) економски отсек поморске средње школе (поморског технику-

ма); 
4) економски отсек железничког техникума; 
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; 

8) саобраћајни отсек средње ауто-саобраћајне школе или ауто-сао-
браћајну средњу техничку школу; или 
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9) интендантско војно училиште, школу за активне интендантске 
официре, интендантску академију (све у ЈНА), или нижу школу интен-
дантске академије (до 1941 године); 

 
п) на правни факултет 
грађани који су завршили: 
1) школу за унутрашњу управу; 
2) вишу школу за унутрашњу управу (вишу школу Министарства 

унутрашњих послова ФНРЈ) или вишу школу Управе државне безбедно-
сти; или 

3) средњу управну школу. 
2. 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 4); одељку 
н) под 2) и одељку о) под 9), имају право уписа на факултете наведене у 
овој одлуци само под следећим условима: 

а) ако им је школовање у тој школи трајало најмање три године, а 
приликом уписа на факултет имају најмање завршену седмогодишњу шко-
лу односно три разреда гимназије; или 

б) ако им је школовање у тој школи трајало најмање две године, а 
приликом уписа на факултет имају најмање завршених шест разреда гим-
назије. 

3. Одредбама овог одељка не укида се постојећа обавеза накнадног 
полагања испита из латинског језика установљена прописима или одлука-
ма факултета за оне ученике који у средњој стручној школи нису учили 
латински језик, а знање овог језика им је неопходан услов за студије на фа-
култету на коме су уписани. 

II. 

Факултетски савет може сагласно условима које сам одреди изу-
зетно одобравати појединачни упис свршеним ученицима средњих струч-
них и њима одговарајућих школа (средњих уметничких школа, војних 
школа за спремање активних официра, Више политичке школе и Школе за 
официре Народне милиције) за које овом одлуком није установљено право 
уписа на факултет, ако у погледу школске спреме и трајања школовања 
испуњавају услове наведене у тач. 2 ове одлуке. 
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III. 

На који се факултет могу уписати свршени ученици новооснова-
них средњих стручних школа, одређује Одбор за просвету Савезног извр-
шног већа. 

IV. 

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

V. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о праву 
уписа на факултете свршених ученика средњих стручних школа („Службе-
ни лист ФНРЈ”, бр. 35/53) и Одлука о упису свршених ученика средњих 
стручних школа на факултете („Службени лист ФНРЈ”, бр. 29/54), са ње-
ним изменама и допунама („Службени лист ФНРЈ”, бр. 39/54). 

VI. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном ли-
сту ФНРЈ”. 

 
 

Р. п. бр. 188 
17 јуна 1955 године 
Београд 
 

Савезно извршно веће 
 
Секретар, 
Вељко Зековић, с. р. 

Потпретседник, 
Светозар Вукмановић, с. р. 

 
 
 

[Службени лист ФНРЈ, 11 (1955), 26, стр. 399–402] 




