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[Одлука о ограничењу уписа студената на поједине високош-
колске установе у Социјалистичкој Републици Србији у школ-
ској 1964/65. години, од 22. априла 1964. године] 

 
На основу члана 83. ст. 2. Закона  о високом школству ("Службени 

гласник НРС" бр. 51/62), а на предлог савета високошколских установа, 
Републичко извршно веће доноси 

 
О Д Л У К У  

О ОГРАНИЧЕЊУ УПИСА СТУДЕНАТА НА ПОЈЕДИНЕ ВИСО-
КОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ РЕПУБЛИЦИ 

СРБИЈИ У ШКОЛСКОЈ 1964/65 ГОДИНИ 

I 

На високошколске установе одређене овом одлуком може се у 
школској 1964/65 години уписати на I степен наставе највише следећи 
број редовних студената, и то: 

а) На високошколске установе у саставу Универзитета у Београду: 
1. Архитектонски факултет у Београду ------200 
2. Грађевински факултет у Београду----------225 
3. Економски факултет у Београду ------------500 
4. Електротехнички факултет у Београду----300 
5. Машински факултет у Београду ------------400 
6. Медицински факултет у Београду----------450 
7. Саобраћајни факултет у Београду ----------120 
8. Стоматолошки факултет у Београду -------300 
9. Технолошки факултет у Београду ----------400 
10. Фармацеутски факултет у Београду--------100 
11. Шумарски факултет у Београду ------------200 
12. Медицински факултет у Нишу --------------200 
13. Правно-економски факултет у  
      Приштини – Економски одсек ---------------200 
14. Правно-економски факултет у Нишу 
      - Економски одсек ------------------------------200 
15. Технички факултет у Нишу------------------480 

б) На високошколске установе у саставу Универзитета у Новом Саду: 
1. Машински факултет у Новом Саду --------250 
2. Медицински факултет у Новом Саду ------150 
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в) На поједине више школе и то: 
1. Виша геодетска школа у Београду ---------   80 
2. Виша педагошка школа у Зрењанину 
      - Група за физику са општетехничким 
        образовањем -----------------------------------   30 
      - Група за биологију са хемијом-------------   40 
3. Виша техничко-машинска школа 
      у Београду----------------------------------------120 
4. Виша техничко машинска школа у 
      Трстенику ----------------------------------------   80 
5. Виша техничка школа у Новом Саду 
      - Машински одсек ------------------------------   50 
      - Металуршки одсек ---------------------------   40 
6. Виша хемијско-технолошка школа у 
      Крушевцу ----------------------------------------   60 
7. Виша школа за спољну трговину у  
      Београду 
      - Одсек спољне трговине ---------------------130 
      - Одсек царине ----------------------------------   50 
8. Виша статистичка школа у Београду ------   75 

II 
Упис студената на факултете и друге високошколске установе за 

које је овом одлуком прописано ограничење уписа, врши се на основу кон-
курса. Конкурсом се прописују услови за упис који обезбеђују пријем кан-
дидата са најбољим успехом и други услови са студирање на одговарајућој 
високошколској установи, а које одреди савет високошколске установе. 

III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Слу-

жбеном гласнику Социјалистичке Републике Србије". 
 
РИВ бр. 186 

У Београду, 22. априла 1964. 

Републичко извршно веће 

       Потпредседник, 
 Стеван Дороњски, с.р. 

 

[Службени гласник СР Србије, 20 (1964), 18, стр. 355-356] 




