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[Одлука о изменама и допунама Одлуке о праву уписа на факул-
тете свршених ученика средњих школа за опште образовање, од 
24. маја 1957. године] 

 
На основу члана 79 тачка 1 Уставног закона, а ради извршења чла-

на 17 Општег закона о универзитетима („Службени лист ФНРЈ”, бр. 27/54 
и 58/55), Савезно извршно веће доноси 

 
О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВУ УПИСА НА  
ФАКУЛТЕТЕ СВРШЕНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА  

ОПШТЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

У Одлуци о праву уписа на факултете свршених ученика средњих 
школа за опште образовање („Службени лист ФНРЈ”, бр. 26/55) врше се 
измене и допуне, тако да њен пречишћен текст гласи: 

 
О Д Л У К У  

О УПИСУ НА ФАКУЛТЕТЕ СВРШЕНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ 
ШКОЛА ОПШТЕГ ОБРАЗОВАЊА 

1. Упис свршених ученика средњих школа општег образовања 
(гимназија) на факултете свих универзитета у земљи врши се без икаквих 
ограничења. 

2. Изузетно, на појединим факултетима на којима ограничене мо-
гућности и услови за извођење наставе допуштају организовање наставе 
само за одређени број нових студената, могу се увести конкурси за упис 
одређеног броја нових студената. Број нових студената који се на факулте-
те могу уписати путем конкурса, назначиће се у одлуци о конкурсу. 

Одлуку о конкурсу доноси републичко извршно веће на предлог 
који подноси универзитетски савет по саслушању факултетског савета. 

Ако се на конкурс пријави мањи број кандидата од броја предвиђе-
ног конкурсом, конкурс се неће спроводити. 

3. Пријављени кандидати који су виши течајни испит положили са 
одличним или врло добрим успехом биће уписани на факултет без обзира 
на то колико их се пријавило за упис и без обзира на број нових студената 
одређен одлуком о конкурсу. 



 258

За кандидате који виши течајни испит нису положили са одличним 
или врло добрим успехом конкурс ће се спровести на тај начин што ће се 
они класификовати према успеху који су постигли на вишем течајном ис-
питу, водећи нарочито рачуна о успеху у последњим разредима гимназије 
из оних предмета који су од посебног значаја за студије на односном фа-
култету. Упис на факултет одобриће се кандидатима који су према изло-
женим мерилима постигли најбољи успех, а у оквиру броја одређеног за 
упис одлуком о конкурсу. 

За кандидате из претходног става могу се, изузетно, одлуком о 
конкурсу предвидети и пријемни испити. 

4. Овлашћује се Секретаријат за просвету и културу Савезног извр-
шног већа да даје објашњења на примену ове одлуке. 

5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана по њеном објављивању у 
„Службеном листу ФНРЈ”. 

 
Р. п. бр. 159 
24 маја 1957 године 
Београд 

 

Савезно извршно веће 

Секретар, 
Вељко Зековић, с. р. 

Потпретседник, 
Светозар Вукмановић, с. р. 

 
 

[Службени лист ФНРЈ, 13 (1957), 22, стр. 385] 
 
 
 




