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[Опште упутство о упису дипломираних слушалаца виших педа-
гошких школа на факултете, од 6. септембра 1949. године] 

 
На основу чл. 44 тач. 24 Устава ФНРЈ, Влада ФНРЈ на предлог Ми-

нистра за науку и културу ФНРЈ, прописује 
 

О П Ш Т Е  У П У Т С Т В О  

О УПИСУ ДИПЛОМИРАНИХ СЛУШАЛАЦА ВИШИХ  
ПЕДАГОШКИХ ШКОЛА НА ФАКУЛТЕТЕ 

I. – Дипломирани слушаоци виших педагошких школа имају право 
уписа на факултете и високе школе према одредбама Уредбе о ванредном 
студирању на универзитетима и високим школама. 

II. – Дипломираним слушаоцима виших педагошких школа који се 
упишу на филозофски или природно-математички факултет за студирање 
групе предмета које су полагали у вишој педагошкој школи, односно гру-
пе предмета сродних онима које су полагали, признаје се при упису четири 
семестра. Оним слушаоцима који су свршили једногодишњу вишу педаго-
шку школу, признаје се под истим условима два семестра. 

Предмете који се на факултету или високој школи предају и из 
њих испити полажу у току прва четири, односно два семестра, а који испи-
ти нису овим студентима били признати при упису, могу ови студенти по-
лагати после једног семестра проведеног на факултету, односно високој 
школи. 

III. – Оним дипломираним слушаоцима виших педагошких школа 
који се упишу на који други факултет, а не на филозофски или природно-
математички, или који се упишу на који од ова два факултета, али за сту-
дирање групе других предмета а не оних или њима сродних које су полага-
ли на вишој педагошкој школи, може савет факултета или високе школе 
признати известан број семестара и извесне испите. 

IV. – Ближе прописе о признавању испита и семестара дипломира-
ним слушаоцима виших педагошких школа при упису на факултете и ви-
соке школе, донеће претседници комитета за научне установе, универзитет 
и високе школе у споразуму са министрима просвете народних република, 
а у народним републикама које немају комитет, министри просвете. 
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V. – Ово упутство ступа на снагу даном објављивања у „Службе-
ном листу Федеративне Народне Републике Југославије”. 

 
 

Ив. бр. 7747 
6 септембра 1949 године 
Београд 
 
 
Министар за науку и културу, 
Родољуб Чолаковић, с. р. 
 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

 
 

[Службени лист ФНРЈ, 5 (1949), 77, стр. 1079] 
 
 
 




