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[Закон о привременом начину избора претставника и чланова 
које бирају студенти, факултетски сарадници и сарадници уни-
верзитетских установа и факултетске управе у органе факулте-
та и Универзитета у Београду, од 30. октобра 1954. године] 

 
У К А З  

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ПРИВРЕМЕНОМ НАЧИНУ ИЗБОРА 
ПРЕТСТАВНИКА И ЧЛАНОВА КОЈЕ БИРАЈУ СТУДЕНТИ,  

ФАКУЛТЕТСКИ САРАДНИЦИ И САРАДНИЦИ  
УНИВЕРЗИТЕТСКИХ УСТАНОВА И ФАКУЛТЕТСКЕ УПРАВЕ У 

ОРГАНЕ ФАКУЛТЕТА И УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

На основу члана 71 Уставног закона о основама друштвеног и по-
литичког уређења и о органима власти Народне Републике Србије, прогла-
шава се Закон о привременом начину избора претставника и чланова које 
бирају студенти, факултетски сарадници и сарадници универзитетских 
установа и факултетске управе у органе факултета и Универзитета у Бео-
граду, који је усвојило Републичко веће Народне скупштине Народне Ре-
публике Србије на својој седници одржаној на дан 21 октобра 1954 године. 

 
 

ИВ бр. 545 
У Београду, 30 октобра 1954 год. 
 
 
Претседник 
Народне скупштине, 
Петар Стамболић, с. р. 

Претседник 
Извршног већа, 

Јован Веселинов, с. р. 
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З А К О Н  

О ПРИВРЕМЕНОМ НАЧИНУ ИЗБОРА ПРЕТСТАВНИКА И  
ЧЛАНОВА КОЈЕ БИРАЈУ СТУДЕНТИ, ФАКУЛТЕТСКИ  

САРАДНИЦИ И САРАДНИЦИ УНИВЕРЗИТЕТСКИХ УСТАНОВА 
И ФАКУЛТЕТСКЕ УПРАВЕ У ОРГАНЕ ФАКУЛТЕТА И  

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

Члан 1 

До доношења Статута Универзитета и статута факултета Универ-
зитета у Београду избор претставника студената у Универзитетску скуп-
штину, чланова Универзитетског савета и факултетских савета из редова 
студената, чланова Универзитетске скупштине из редова факултетских са-
радника и сарадника универзитетских установа, чланова факултетских са-
вета које бирају факултетске управе и чланова факултетских управа из ре-
дова факултетских сарадника вршиће се по одредбама овог закона. 

Избори по одредбама овог закона извршиће се најдаље до 30 но-
вембра 1954 године. 

Члан 2 

Универзитетској скупштини има право да присуствује и учествује 
у расправљању и 100 претставника студената. 

Претставници студената за Универзитетску скупштину бирају се 
тајним гласањем из редова редовних студената Универзитета у Београду. 

Универзитетска управа одређује сразмерно броју студената поједи-
ног факултета, број претставника са сваког факултета, с тим да са сваког 
факултета буде најмање један претставник. 

За претставнике студената у Универзитетској скупштини изабрани 
су они студенти који су на односном факултету добили највећи број гласова. 

Члан 3 

Члана Универзитетског савета из редова студената бирају непо-
средно студенти Универзитета у Београду, а члана факултетског савета из 
редова студената бирају непосредно студенти односног факултета. 

Избори се врше тајним гласањем. 
Право да бира и да буде биран за члана Универзитетског савета из 

редова студената има сваки редован студент Универзитета у Београду, а 
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право да бира и да буде биран за члана факултетског савета из редова сту-
дената има сваки редован студент односног факултета. 

За члана Универзитетског односно факултетског савета изабран је 
онај кандидат који је добио највећи број гласова на Универзитету, односно 
на одговарајућем факултету. 

Члан 4 

Асистенти и други факултетски сарадници и сарадници универзи-
тетских установа бирају из својих редова 100 чланова за Универзитетску 
скупштину. 

Универзитетска управа одређује колико се асистената и других фа-
култетских сарадника, односно сарадника универзитетских установа, бира 
са сваког факултета и из универзитетских установа сразмерно броју сарад-
ника у њима, с тим да сваки факултет и универзитетске установе бирају 
најмање једног члана. 

Избори се врше на скупу асистената и факултетских сарадника од-
носног факултета, односно на скупу сарадника универзитетских установа. 

Члан 5 

Факултетски сарадници сваког факултета бирају из својих редова 
за чланове факултетске управе најмање једну петину својих чланова. 

Универзитетска управа, сагласно одредби претходног става, утвр-
ђује број чланова факултетске управе на сваком факултету коју бирају фа-
култетски сарадници. 

Члан 6 

Избори за органе из члана 4 и 5 овог закона врше се тајним гласа-
њем. 

За Универзитетску скупштину, односно у факултетску управу, иза-
брани су они кандидати који добију највећи број гласова. 

Члан 7 

Факултетске управе бирају из редова својих чланова овај број чла-
нова факултетског савета: 

1) Факултетска управа Филозофског факултета у Београду 12 чла-
нова; 

2) Факултетска управа Филозофског факултета у Новом Саду 7 
чланова; 
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3) Факултетска управа Природно-математичког факултета 12 чла-
нова; 

4) Факултетска управа Правног факултета 9 чланова; 
5) Факултетска управа Економског факултета 9 чланова; 
6) Факултетска управа Ветеринарског факултета 8 чланова; 
7) Факултетска управа Пољопривредног факултета у Београду 9 

чланова; 
8) Факултетска управа Пољопривредног факултета у Новом Саду 7 

чланова; 
9) Факултетска управа Шумарског факултета 7 чланова; 
10) Факултетска управа Архитектонског факултета 7 чланова; 
11) Факултетска управа Грађевинског факултета 12 чланова; 
12) Факултетска управа Машинског факултета 10 чланова; 
13) Факултетска управа Електротехничког факултета 8 чланова; 
14) Факултетска управа Технолошког факултета 9 чланова; 
15) Факултетска управа Рударског факултета 7 чланова; 
16) Факултетска управа Геолошког факултета 7 чланова; 
17) Факултетска управа Медицинског факултета 15 чланова; 
18) Факултетска управа Фармацеутског факултета 7 чланова и 
19) Факултетска управа Стоматолошког факултета 9 чланова. 

Члан 8 

Овлашћује се Универзитетска управа Универзитета у Београду да 
пропише одредбе о поступку за изборе у органе означене у члану 2, 3, 4 и 
5 овог закона. 

Члан 9 

Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гла-
снику Народне Републике Србије”. 

 
 

[Службени гласник Србије, 10, (1954), 58, стр. 422–423] 




