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[Препорука о стварању даљих услова за редовно образовање 
висококвалификованих стручњака на факултетима, од 28. јуна 
1958. године] 

 
Савезна народна скупштина, на седници Савезног већа од 26 јуна 

1958 године, пошто је саслушала експозе претставника Савезног извршног 
већа и размотрила питање бржег добијања висококвалификованих струч-
њака са факултетском спремом, донела је 

 
П Р Е П О Р У К У  

О СТВАРАЊУ ДАЉИХ УСЛОВА ЗА РЕДОВНО ОБРАЗОВАЊЕ  
ВИСОКОКВАЛИФИКОВАНИХ СТРУЧЊАКА НА ФАКУЛТЕТИМА 

 
Полазећи од потреба Југославије, нарочито с обзиром на њен при-

вредни и културни развитак, за све већим бројем разноврсних висококва-
лификованих стручњака које спремају факултети, а посебно оних који се 
спремају на техничким, пољопривредним и шумарским факултетима; 

констатујући да постојећа организација а нарочито трајање наставе 
на факултетима не обезбеђују у одговарајућој мери равномерно и редовно 
образовање ових кадрова; да у структури наставе на низу факултета није 
обезбеђена таква спрема стручних кадрова каква одговара потребама раз-
вијеније привреде и разноврснијих друштвених служби; да је трајање ре-
довне наставе и студија дуже него што је потребно; да су наставни плано-
ви и програми оптерећени непотребним материјама и да се услед тога без 
оправдања продужују студије на низу факултета; 

сматрају да је на факултетима потребно успоставити такав систем 
наставе и њеног извођења, као и режим студија који ће истовремено обез-
бедити редовно завршавање студија и припрему кадрова са одговарајућом 
спремом који ће бити оспособљени за непосредно решавање задатака које 
поставља економски, социјални и културни развитак социјалистичке Југо-
славије као целине, као и да на факултетима треба уводити и наставу и по-
себне облике за социјализацију, даље продубљивање и усавршавање 
стручних знања; 
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Савезна народна скупштина 

ПРЕПОРУЧУЈЕ 

1. Републичким народним скупштинама, републичким извршним 
већима и органима управљања факултета и универзитета – да сваки у свом 
делокругу предузму мере којима ће обезбедити; 

а) да редовна настава и стварне студије на факултетима трају чети-
ри године а само изузетно на неким факултетима највише пет година, те да 
у складу с тим редовна настава и стварне студије на техничким, пољопри-
вредним и шумарским факултетима трају четири године; 

б) да се ради образовања научних кадрова и висококвалификова-
них стручњака, као и ради даљег усавршавања кадрова, на факултетима 
организују настава и други облици за специјализацију, усавршавање и 
припрему доктората, с тим да универзитетски савет, на предлог факултет-
ске управе и факултетског савета, одреди у којим се роковима, на којим 
факултетима и под којим условима имају организовати поједини облици 
такве наставе, њихово трајање, као и да утврди наставне планове који тре-
ба да буду прилагођени стручним квалификацијама које се стичу путем 
тих облика наставе; 

в) да, до доношења статута односно одговарајућих измена у стату-
тима а најдоцније до почетка летњег семестра школске 1958/59 године, фа-
култетске управе и факултетски савети, уз сагласност универзитетског са-
вета, изврше одговарајуће измене у наставним плановима и програмима 
ради њиховог усклађивања са временом трајања наставе прописаним у 
складу са овом препоруком, као и да изврше потребне измене у режиму 
студија и начину извођења наставе и других облика рада (пракса и др.), ка-
ко би се обезбедили услови и могућност да студенти редовним радом завр-
шавају студије у прописаном року; 

г) да време трајања наставе које буде прописано у складу са овом 
препоруком и измењени наставни планови и програми важе за студенте 
који се упишу у први семестар факултета у школској 1958/59 години, као и 
да факултетске управе и факултетски савети, уз сагласност универзитет-
ског савета, одреде уколико се измењени планови и програми имају при-
мењивати и на раније уписане студенте. 

2. Надлежним републичким органима – да у сагласности са саве-
зним надлежним органима, припреме перспективни план развитка универ-
зитета, који ће послужити као основа за обезбеђивање потребних средста-
ва у друштвеним плановима федерације и народних република за оствари-
вање тога плана. 
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3. Надлежним републичким органима и органима управљања фа-
култета и универзитета – да питања од заједничког интереса за организа-
цију, рад и развитак универзитета решавају путем заједничког договора и 
споразума уз учешће надлежних савезних органа. 

4. Савезна народна скупштина позива наставно-научне колективе, 
наставнике и сараднике факултета, студентске организације и студенте да 
својим сталним залагањем и одговорним радом допринесу остваривању 
ове препоруке. 

 

Савезна народна скупштина 

 
СНС(А)31 
28 јуна 1958 године 
Београд 

 
Претседник 

Савезне народне скупштине, 
Петар Стамболић, с. р. 

Претседник 
Савезног већа, 
др Младен Ивековић, с. р. 

 
 

 
[Службени лист ФНРЈ, 14 (1958), 26, стр. 691] 

 
 
 
 
 
 




