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[Одлука о упису на факултете Универзитета у Београду, од 19. 
јуна 1958. године] 

 
На основу члана 75 Уставног закона о основама друштвеног и по-

литичког уређења и о органима власти Народне Републике Србије, а на 
предлог универзитетског савета Универзитета у Београду, Извршно веће 
Народне скупштине Народне Републике Србије доноси 

 
О Д Л У К У  

О УПИСУ НА ФАКУЛТЕТЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

Члан 1 

На поједине факултете Универзитета у Београду може се у школ-
ској 1958/59 години уписати нових студента, и то: 

– на Архитектонски, Ветеринарски, Грађевински и Стоматолошки 
факултет – по 200 студента; 

– на Електротехнички факултет – 300 студената; 
– на Машински, Рударско-геолошки, Технолошки, Шумарски и 

Пољопривредни факултет у Новом Саду – по 250 студената; 
– на Економски и Природно-математички факултет – по 900 студе-

ната; 
– на Медицински факултет – 450 студената; 
– на Пољопривредни факултет у Београду – 450 студената; 
– на Филозофски факултет у Новом Саду – 500 студената; 
– на Филозофски факултет у Београду – 1.600 студената. 
Универзитетски савет на предлог факултетских већа Природно-ма-

тематичког и филозофских факултета утврдиће, у оквиру броја студената 
одређених за те факултете у претходном ставу, колико се студената може 
уписати на поједине групе тих факултета. У погледу уписа студената (члан 
2 до 7 ове одлуке) ове групе сматрају се као посебне целине. 

Члан 2 

Упис нових студената по одредбама ове одлуке врши се путем кон-
курса, који се спроводи по одредби ове одлуке. 
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У објави конкурса навешће се број студената који се према члану 1 
ове одлуке могу уписати на односни факултет, као и услови конкурса. 

Члан 3 

Ако се на конкурс пријави мањи број кандидата и броја одређеног 
за односни факултет у члану 1 ове одлуке, конкурс се неће спроводити а 
сви примљени кандидати уписују се на односни факултет. 

Члан 4 

Ако укупан број кандидата који су се пријавили за упис на одређе-
ни факултет прелази број одређен за тај факултет у члану 1 ове одлуке, на 
факултет ће се уписати без пријемног испита сви пријављени кандидати 
који су завршили средњу школу са добрим успехом, и то без обзира на 
број студената одређен за односни факултет. 

Ако се на начин одређен у претходном ставу не упише број студе-
ната одређен за односни факултет преостали број уписаће се, уколико у 
члану 5 ове одлуке није друкчије одређено, из реда примљених кандидата 
који су средњу школу завршили са врло добрим и добрим успехом, а пре-
ма реду конкурса (члан 7 ове одлуке). 

Члан 5 

Изузетно од одредбе члана 4 став 2 ове одлуке на Ветеринарски, 
Економски, Правни, Природно-математички, Фармацеутски, Шумарски 
као и на Пољопривредни и филозофске факултете уписаће се без пријем-
ног испита и сви пријављени кандидати који су средњу школу завршили са 
врло добрим успехом, ако укупан број ових кандидата заједно са кандида-
тима који су средњу школу завршили са одличним успехом не прелази 
број одређен за односни факултет у члану 1 ове одлуке. 

Под условима из претходног става уписаће се без пријемног испита: 
– на Грађевински, Електротехнички, Машински и Рударско-геоло-

шки факултет пријављени кандидати који у завршном сведочанству сред-
ње школе имају најмање врло добру оцену из математике и из физике; 

– на Технолошки факултет пријављени кандидати који у завршном 
сведочанству средње школе имају најмање врло добру оцену из математи-
ке и из хемије; 

– на Медицински и Стоматолошки факултет пријављени кандида-
ти који у завршном сведочанству средње школе имају најмање врло добру 
оцену из биологије и хемије. 



 269 

Ако укупан број кандидата који испуњава услове из става 1 и 2 
овог члана заједно са кандидатима који су средњу школу завршили са од-
личним успехом прелази број одређен за односни факултет у члану 1 ове 
одлуке, сви кандидати који су средњу школу завршили са врло добрим и 
добрим успехом полажу пријемни испит за упис на факултет. 

Члан 6 

Пријемни испит полаже се из материје која одговара односном фа-
култету, а у границама средњошколског градива. 

Пријемни испит је усмен или писмен, или усмен и писмен. 
Материју из које ће се полагати пријемни испит, као и начин пола-

гања испита на сваком поједином факултету, одређује Универзитетска 
управа на предлог факултетске управе одговарајућег факултета. 

Члан 7 

Резултат конкурса утврђује комисија коју образује факултетска 
управа. 

Приликом утврђивања резултата конкурса комисија ће узимати у 
обзир, поред успеха постигнутог на пријемном испиту, и успех кандидата 
по завршном сведочанству средње школе, као и успех кандидата из сред-
њошколских предмета који су од посебног значаја за студије на односном 
факултету. На основу овога комисија ће утврдити ранг-листу свих канди-
дата који су полагали пријемни испит. 

На факултет се уписују кандидати овим редом којим су наведени у 
ранг-листи, и то до броја који је у члану 1 ове одлуке одређен за односни 
факултет. 

Резултат конкурса објављује се на уобичајени начин. 

Члан 8 

Одредба члана 1 ове одлуке не односи се на ванредне студенте. 
Ови студенти уписују се на факултете према посебним прописима. 
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Члан 9 

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

 
 

ИВ бр. 321 
У Београду, 19 јуна 1958 године 

 
Секретар 

Извршног већа, 
Радован Грковић, с. р. 

Претседник 
Извршног већа, 
Милош Минић, с. р. 

 
 

[Службени гласник Народне Републике Србије, 14 (1958), 27, стр. 563] 
 

 




