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[Уредба о претварању Високе саобраћајне школе у Београду у 
Саобраћајни отсек Техничке велике школе у Београду, од 30. 
октобра 1952. године] 

 
На основу чл. 79 Устава НРС и чл. 2 Уредбе о преносу 

надлежности савезних органа у односу на Високу саобраћајну школу на 
органе Народне Републике Србије („Службени лист ФНРЈ“ бр. 39/52) 
Влада Народне Републике Србије на предлог Претседника Савета за 
просвету, науку и културу Владе НРС, доноси 

 
У Р Е Д Б У  

О ПРЕТВАРАЊУ ВИСОКЕ САОБРАЋАЈНЕ ШКОЛЕ У БЕОГРАДУ 
У САОБРАЋАЈНИ ОТСЕК ТЕХНИЧКЕ ВЕЛИКЕ ШКОЛЕ У 

БЕОГРАДУ 

Члан 1 

Висока саобраћајна школа у Београду, основана Уредбом Владе 
ФНРЈ о Високој саобраћајној школи у Београду („Службени лист ФНРЈ“ 
бр. 54/50), претвара се у Саобраћајни отсек Техничке велике школе у 
Београду. 

Саобраћајни отсек налази се ван састава факултета Техничке 
велике школе и има положај самосталног отсека. 

Члан 2 

На Саобраћајни отсек неће се у школској 1952/53 години вршити 
упис студената у I и II годину студија а сваке даље школске године неће се 
вршити упис студената у нредне године студија. 

Студенти који су завршили I годину студија на Високој 
саобраћајној школи у Београду могу се уписати на факултете Техничке 
велике школе с тим да о признању положених испита решавају 
факултетски савети односних факултета. 

Члан 3 

Ректор Техничке велике школе, на предлог комисије коју именује 
Савет Техничке велике школе из реда наставника Техничке велике школе, 
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извршиће преузимање потребног наставног и помоћно-наставног особља 
Високе саобраћајне школе. 

Наставно и помоћно особље Високе саобраћајне школе које не 
буде преузето на Саобраћајни отсек Техничке велике школе распоредиће 
Претседник Савета за просвету, науку и културу Владе НРС. 

Члан 4 

Организацију и наставни план Саобраћајног отсека Техничке 
велике школе, као и ближе одредбе за извршење ове уредбе прописаће 
посебним правилником Претседник Савета за просвету, науку и културу 
Владе НРС. 

Члан 5 

Ова уредба ступа на снагу даном објвљивања у „Службеном 
гласнику Народне Републике Србије“. 

 
 

Бр. 492 
У Београду, 30 октобра 1952 г. 

Претседник Владе 
Народне Републике Србије, 
Петар Стамболић, с. р. 

Претседник Савета за просвету, 
науку и културу 

Владе Народне Републике Србије 
Митра Митровић, с. р. 
 
 

[Службени гласник Србије, 8(1952), 34, стр. 482–483] 
 
 
 




