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[Уредба о ванредном студирању на универзитетима и високим 
школама, од 8. децембра 1947. године] 
 

На основу чл. 40 ст. 2. у вези са чл. 14 тач. 4 Закона о петогоди-
шњем плану развитка народне привреде Федеративне Народне Републике 
Југославије у годинама 1947–1951, на предлог Комитета за школе и науку 
Владе ФНРЈ, Влада ФНРЈ доноси 

 
У Р Е Д Б У  

О ВАНРЕДНОМ СТУДИРАЊУ НА УНИВЕРЗИТЕТИМА  
И ВИСОКИМ ШКОЛАМА 

Члан 1 

У циљу испуњења задатка повећања броја стручњака са факултет-
ском спремом, постављеног Петогодишњим планом, као и у циљу омогу-
ћавања вишег стручног образовања кадровима са средњом стручном шко-
лом, установљава се ванредно студирање на универзитетима и високим 
школама. 

Члан 2 

Право да се упишу као ванредни слушаоци на факултете и високе 
школе имају лица са прописаном претходном школском квалификацијом 
која услед запослености у привреди или у другим службама, одређеним у 
чл. 3, нису у могућности да обавезно похађају предавања на универзитети-
ма или високим школама и да тако буду редовни слушаоци. 

Члан 3 

Право на коришћење одредбом чл. 2 имају лица која су запослена у 
државним надлештвима, установама и предузећима, у задружној служби, у 
синдикату или у другим организацијама. 

За упис ових лица за ванредне слушаоце потребна је потврда њи-
ховог надлештва, установе, предузећа, синдикалне или друге организације 
односно задруге о њиховом запослењу и о немогућности редовног посећи-
вања предавања и вежби и учествовања у другом школском раду. 
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Члан 4 

Лица која су завршила средњу стручну школу могу да се упишу на 
одговарајући факултет или високу школу односно на одговарајући отсек 
тих школа само као ванредни слушаоци, и то ако су запослена у државним 
надлештвима, установама и предузећима, у задружној служби, у синдикал-
ним или другим организацијама најмање годину дана. 

На правни, економски и филозофски факултет могу се уписати за 
ванредне слушаоце и она лица из претходног става која су запослена мање 
од годину дана. 

Сва ова лица остају у служби за све време студија на универзитету 
или високој школи. 

Члан 5 

Лица из чл. 4 подносе при упису оцену стручне способности пока-
зане у служби и мишљење о томе да ли је умесно да продуже школовање 
на факултету или високој школи. 

Ову оцену и мишљење даје административно-оперативни руково-
дилац за предузећа, а виши орган за установе у којима су кандидати запо-
слени. 

Члан 6 

Лица из чл. 4 могу изузетно да се упишу као редовни слушаоци и 
да буду ослобођени даље обавезе запослења, ако на раду у служби или у 
току студија као ванредни слушаоци покажу нарочити успех и залагање. 

Оваквим лицима може се доделити стипендија. 
Одобрење за прекид службе и предлог за упис за редовног слушао-

ца издају органи поменути у чл. 5 ст. 2, а одобрење за упис комитети за на-
учне установе, универзитет и високе школе односно министарства просве-
те народних република. 

Члан 7 

Лица из чл. 4 ове уредбе могу да се упишу и на факултет, високу 
школу односно њихов отсек, који не одговарају средњој стручној школи 
коју су завршили, само по одобрењу које за сваки поједини случај издају 
комитети за научне установе, универзитет и високе школе односно мини-
старства просвете народних република на чијем се подручју налази ова 
стручна школа. 
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Члан 8 

Прописи ове уредбе у свему се односе и на лица која су завршила 
средњу стручну школу у иностранству, под условом да им је сведочанство 
о завршеној средњој стручној школи претходно признато према упутству о 
установљењу и раду комисија за признавање сведочанстава иностраних 
средњих општеобразовних и стручних школа и стручних испита положе-
них у иностранству од 27 маја 1947 године („Службени лист ФНРЈ” бр. 
49/47). 

Члан 9 

Надлештва, установе, предузећа, задружне и друге организације, у 
којима су запослени ванредни слушаоци, дужне су да им олакшају спрема-
ње за испите и полагање испита. 

У том циљу могу их ослободити ванредних обавеза у служби и 
одобравати им потребна отсуства о испитним роковима. 

Члан 10 

Ближе одредбе о организацији ванредног студирања на факултети-
ма и високим школама, о испитним роковима, као и о условима потребним 
за омогућење што бољег школовања ванредних слушалаца, прописаће се 
правилницима комитета за научне установе, универзитет и високе школе 
односно министарства просвете народних република у оквиру упутства 
које буде донео Комитет за школе и науку Владе ФНРЈ. 

Лица која имају право да се упишу као ванредни слушаоци по про-
писима ове уредбе моћи ће се непосредно по њеном ступању на снагу на-
кнадно уписати према распореду и року који буду објавили факултети од-
носно високе школе. 

Члан 11 

Факултет односно висока школа може одрећи права из ове уредбе 
оним слушаоцима који на време не полажу испите. У вези са тим, универ-
зитети односно високе школе водиће евиденцију о ванредним слушаоцима 
и о њиховом залагању на студијама. 

Члан 12 

Осим права и дужности прописаних овом уредбом, ванредни слу-
шаоци имају иста права и дужности као и редовни. 
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Члан 13 

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном ли-
сту Федеративне Народне Републике Југославије”. 
 
 
8 децембра 1947 године 
Београд 

 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

 
 

[Службени лист ФНРЈ, 3 (1947), 107, стр. 1515–1516] 
 
 
 




