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[Уредба о ванредном студирању, од 5. октобра 1950. 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 1947–51, Влада ФНРЈ, на предлог Савета за науку 
и културу Владе ФНРЈ, доноси 

 
У Р Е Д Б У  

О ВАНРЕДНОМ СТУДИРАЊУ 

Члан 1 

Лица која испуњавају услове за упис на поједине факултете, умет-
ничке академије, високе и више школе, а која због запослености у служби 
државе, задружних или других друштвених организација или из других 
оправданих разлога, нису у могућности да уредно посећују предавања и да 
тако буду редовни студенти могу студирати као ванредни студенти. 

Члан 2 

Ванредно студирање може постојати на правним, економским и 
филозофским факултетима, музичким академијама, Новинарској и дипло-
матској високој школи, Државном институту за фискултуру и у вишим пе-
дагошким школама. 

На осталим факултетима, уметничким академијама, високим и ви-
шим школама ванредно студирање може се одобрити, по правилу, само 
лицима која су завршила неки факултет, уметничку академију, високу или 
вишу школу. 

Изузетно, редовни студенти који показују успех у студијама и на-
рочито интересовање за поједине гране науке или уметности, могу исто-
времено студирати као ванредни студенти школа у којима редовно студи-
рају, или на другим факултетима, уметничким академијама, високим и ви-
шим школама, према томе где се те гране изучавају. 

Члан 3 

Установа или предузеће у којој је ванредни студент запослен, ду-
жна је да му олакша студије. 
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У том циљу управа установе или предузећа ће настојати да овакав 
радник или службеник буде распоређен на посао исте или сродне струке 
коју студира, даваће му потребна отсуства за полагање испита и ослобођа-
ваће га ванредних обавеза у служби. 

Члан 4 

Ванредан студент који не полаже испите у одређеним роковима 
може изгубити право на ванредно студирање. 

Члан 5 

Осим права и дужности прописаних овом уредбом, ванредни сту-
денти имају иста права и дужности као и редовни студенти. 

Члан 6 

Досадашњи ванредни студенти који студирају у школама у којима 
се овом уредбом не предвиђа ванредно студирање, могу продужити студи-
је у тим школама као ванредни студенти, а могу прећи и на редовно студи-
рање. 

Члан 7 

Ближе прописе о спровођењу ове уредбе донеће, на предлог на-
ставничког савета школе, министар владе народне републике надлежан за 
питања науке и културе односно просвете, а за Новинарску и дипломатску 
високу школу и Државни институт за фискултуру орган под чијим се оп-
штим руководством ове школе налазе. 

Члан 8 

Ступањем на снагу ове уредбе престају да важе Уредба о ванред-
ном студирању на универзитетима и високим школама („Службени лист 
ФНРЈ”, бр. 107/47) и Упутство о ванредном студирању („Службени лист 
ФНРЈ”, бр. 34/49). 
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Члан 9 

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном ли-
сту Федеративне Народне Републике Југославије”. 
 
 
5 октобра 1950 године 
Београд 
 
 
Министар Владе ФНРЈ 
Претседник Савета 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, 6 (1950), 59, стр. 933–934] 




